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Voorwoord  
 

Beste leerkracht en geïnteresseerde lezer,  

In het volgende document vindt u een volledig uitgewerkte workshop die dieper ingaat op het thema 

armoede, alsook een extra murosactiviteit die dit thema verder uitdiept. Met de workshop zelf kan u 

100 minuten of 2 lesuren aan de slag gaan, de extra murosactiviteit neemt een hele dag in beslag. Met 

deze workshop willen wij enkele doelstellingen bereiken: ten eerste dat de leerlingen een inzicht 

verwerven in de cijfers rond armoede en deze cijfers kunnen interpreteren. Ten tweede dat de 

leerlingen het begrip kansarmoede in eigen woorden kunnen uitleggen. Ten derde, en dit is de 

belangrijkste doelstelling van allemaal, dat de leerlingen de impact van armoede op verschillende 

maatschappelijke domeinen kunnen beschrijven. In de workshop zullen in totaal vijf verschillende 

levensdomeinen (het financiële domein, vrije tijd, huisvesting, onderwijs en gezondheid) uitgewerkt 

worden. 

Onze workshop heeft drie grote troeven. Een eerste troef is dat leerlingen gaan ervaren hoe armoede 

een rol speelt binnen al deze domeinen aan de hand van rollen die zij toebedeeld krijgen tijdens de 

workshop. Een tweede troef is dat leerlingen heel actief betrokken worden: in zo goed als elk 

onderdeel van de workshop zijn het alle leerlingen die actief aan het werk gaan. In het beantwoorden 

van vragen, het op zoek gaan naar informatie, het beoordelen van stellingen, enzovoort. Telkens wordt 

ervoor gezorgd dat alle leerlingen actief meewerken. Een derde troef van onze workshop is de 

meerstemmigheid. Zowel de meerstemmigheid die aangebracht wordt door ons en door de 

verschillende invalshoeken die aangereikt worden bij de verschillende maatschappelijke domeinen. 

Als de meerstemmigheid die aangebracht wordt door de leerlingen bij het beoordelen en 

beargumenteren van de stellingen bij het stellingenspel. 

Natuurlijk kunnen we hier nog niet alles neerschrijven wat u in onze workshop zal vinden. Wat we hier 

echter wel kunnen doen, is u veel plezier en een leerrijke ervaring wensen bij het lezen, en hopelijk, 

het uitvoeren van onze workshop. 

 

 

Servaas, Sara en Shari  
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1. Vooronderzoek   
 

1.1. Verslag van de interviews met de leerkrachten  
 

Zie bijlage 1: interviews.  

 

1.2. Analyses van de bestaande educatieve materialen 
 

Zie bijlage 2: bestaande educatieve materialen.  

 

1.3. Reflectieverslag  
 

1.3.1. De interviews  

Uit de interviews die we hadden met drie verschillende leerkrachten, werd duidelijk dat 

burgerschapseducatie een fenomeen is dat leeft in het onderwijs. Burgerschapseducatie is omvat in 

een vakoverschrijdende eindterm die streeft naar het binnenbrengen van maatschappelijke thema’s 

in de klas. Door het bespreken van deze maatschappelijke thema’s worden leerlingen klaargestoomd 

als weerbare burgers die hun plaats kunnen innemen in de wereld. 

De werkvormen omtrent burgerschapseducatie tussen de drie leerkrachten zijn divers. Sophie 

Coppieters, leerkracht godsdienst en Nederlands, werkt voornamelijk met klasgesprekken waarbij de 

leerlingen gemotiveerd worden om hun eigen mening te vormen aangaande maatschappelijke 

thema’s. Ook Els Vandoorne, leerkracht toerisme, hanteert deze werkvorm. Beide leerkrachten 

hechten belang aan het creëren van een kritische houding in combinatie met een respectvolle houding 

tegenover elkaar en tegenover diverse meningen. Van Alstein (2018) benadrukt eveneens dat het 

proces van kennis en betrokkenheid naar reflectie en actie belangrijk is. Enerzijds moeten leerlingen 

leren kritisch denken en anderzijds moeten leerkrachten zorgen voor een open klasklimaat waarin dit 

mogelijk is. Uiteraard doet het zich dan ook voor dat leerlingen een heel andere mening uiten dan de 

algemeen geldende opvattingen. Hier reageren Sophie Coppieters en Els Vandoorne in het algemeen 

heel open-minded op. Ze laten de betreffende leerlingen uitspreken, mits deze een respectvolle 

houding hanteert en gebruik maakt van onderbouwde argumentatie. Extreme uitspattingen die echt 

moreel fout en ontoelaatbaar zijn, worden gecorrigeerd. Het is volgens Van Alstein dan ook de taak 

van de leerkracht om alle leerlingen klaar te stomen als democratische burgers, en hen te leren 

omgaan met de meerstemmigheid van de maatschappij (Van Alstein, 2018). 

Een andere werkvorm dat gehanteerd wordt door Sophie Coppieters en Tim Maertens, leerkracht 

gedragswetenschappen en geschiedenis, is het gebruik van getuigenissen. Personen met diverse 

achtergronden aan het woord laten, zodat leerlingen opnieuw leren omgaan met die 

meerstemmigheid. Volgens van Alstein, moeten er dan ook voldoende informatiebronnen en 

standpunten aanwezig zijn in een klas. Door daadwerkelijk in contact te komen met mensen met een 
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verschillende achtergrond en rekening te houden met enkele voorwaarden, zouden leerlingen 

toleranter kunnen worden (Van Alstein, 2018). 

Volgens de leerkrachten is een tweede belangrijke doelstelling van burgerschapseducatie te vinden in 

het creëren van een plaats waar leerlingen terecht kunnen met vragen die ze thuis niet kunnen stellen. 

Een verscheidenheid in leerlingen, komt namelijk voort uit een verscheidenheid aan achtergronden en 

thuissituaties (Van Alstein, 2018). Zowel Sophie Coppieters, als Tim Maertens gaven het voorbeeld aan 

van de topic ‘Black Lives Matters’. Een veelbesproken thema dat kan rekenen op standpunten vanuit 

alle hoeken van de maatschappij. Doordat leerlingen hun mening kan gekleurd worden door dat van 

hun omgeving, is het noodzakelijk dat ze zichzelf kunnen situeren binnen dit maatschappelijk debat. 

De schoolcontext moet er dan ook voor zorgen dat kennis wordt bijgebracht over de materie. Hierdoor 

leren ze luisteren naar elkaar, kwaliteitsvol beargumenteren en in dialoog gaan. Allemaal elementen 

die van Alstein hoog in het vaandel draagt (Van Alstein, 2018). 

Waar en wanneer deze maatschappelijke thema’s de klas precies bereiken, is weliswaar onduidelijk. 

De noodzakelijkheid van burgerschapseducatie wordt niet door elk vak gesteund, en niet door elk 

directiekorps. Zo sprak Tim Maertens, leerkracht gedragswetenschappen en geschiedenis, over de 

term ‘vakidioten’. Hiermee bedoelt Tim leerkrachten die enkel oog hebben voor hun eigen vak en het 

behalen van hun leerplan, terwijl burgerschapseducatie, volgens hem en de andere geïnterviewde 

leerkrachten, iets is dat door de gehele school moet gedragen worden. De lacune van de 

burgerschapseducatie bevindt zich dan ook in het feit dat er op geen enkele school van de 

geïnterviewde leerkrachten in kaart wordt gebracht welke thema’s reeds aan bod zijn gekomen en in 

hoeverre de vakoverschrijdende eindterm wordt behaald. Belangrijke nuance hierbij is dat de drie 

leerkrachten geen voorstander zijn van een apart vak burgerschapseducatie in het curriculum. Els 

Vandoorne zou liever een goed georganiseerde bespreking zien met de verschillende vakgroepen 

waarin overlegd wordt wie welke thema’s voor zijn rekening zal nemen tijdens het studiejaar. Tim 

Maertens zou dan meer willen streven naar een directiekorps dat hier aandacht voor heeft, en enkele 

vakleerkrachten aanspoort om zich hier ook voor te engageren, opdat het niet steeds dezelfde zijn die 

hiervoor tijd uitrekken in hun lesuren. Zo gaf Sophie Coppieters eerlijk toe dat ze in haar lessen 

Nederlands niet stilstaat bij burgerschapseducatie. Een mogelijke reden hiervoor is volgens Tim 

Maertens dat leerkrachten een te strak leerplan moeten volgen en te veel druk van bovenaf ervaren, 

waardoor ze weinig tijd kunnen uittrekken hiervoor.  

Uit alle drie de interviews kunnen we afleiden dat burgerschapseducatie iets is dat noodzakelijk is in 

het onderwijs en waar menig leerkrachten belang aan hechten. Dit belang wordt echter niet door 

iedereen gedeeld. Zo ervaren leerkracht te veel druk van bovenaf om hun strak leerplan te volgen en 

krijgen ze geen ademruimte om in te spelen op maatschappelijke thema’s. Wat jammer is, gezien zulke 

lessen enorm bevorderlijk kunnen zijn voor het kritisch denken van de leerlingen. Het zorgt ervoor dat 

de leerlingen tools krijgen om een standpunt in te nemen in de politieke debatten van vandaag, én 

hierbij aandacht hebben voor een ander. Er is duidelijk nood aan eensgezindheid over het behalen van 

de vakoverschrijdende eindterm. Want zoals Van Alstein terecht aanhaalde, is de school de perfecte 

plaats om controverse en polarisatie aan te pakken (Van Alstein, 2018).  
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1.3.2. Bestaande educatieve materialen 

Bij de analyse van bestaande educatieve materialen zien we meteen welke spelers zich vooral 

bezighouden met burgerschapseducatie en educatie rond armoede. Dit zijn heel vaak spelers op het 

politieke niveau. Specifiek analyseerden wij twee bronnen van de Stad Gent en één van de Vlaamse 

overheid. 

Bij elk van deze educatieve materialen valt meteen op dat er duidelijkheid mist op het vlak van 

doelgroep. Ofwel wordt de doelgroep heel breed omschreven (zoals bij de Vlaamse werkbundel rond 

armoedebestrijding), ofwel helemaal niet (zoals bij de twee initiatieven van Stad Gent). 

Wat verder belangrijk is in dit soort lespakketten/initiatieven is het duidelijk vooropstellen van enkele 

lesdoelstellingen of leerplandoelen. Dit wordt enkel gedaan in de werkbundel van de Vlaamse 

Overheid. Doordat de Vlaamse Overheid ‘onderwijs’ als bevoegdheid heeft is het logisch dat zij hier 

veel belang aan hechten. Hun leerplandoelen worden dan ook correct aangehaald en er worden 

lesdoelstellingen vooropgesteld. Bij de twee initiatieven van Stad Gent ontbreekt de aanwezigheid van 

concrete leerplandoelen of leerdoelstellingen. Wel geven zij aan wat het algemeen doel is van hun 

lespakket. Hierdoor is het mogelijk om als leerkracht zelf te gaan inschatten welke leerdoelstellingen 

behaald kunnen worden door gebruik te maken van dit lesmateriaal. Ook Van Alstein benadrukt het 

belang van duidelijke doelstellingen van een les. Het is belangrijk goed na te denken over wat je wil 

bereiken met een bepaalde les en dit ook uit te schrijven (Van Alstein, 2018). 

Als we kijken naar het onderwerp dat deze 3 bestaande materialen belichten, omvat dit in grote mate 

hetzelfde. Dit is namelijk armoede en armoedebestrijding. We zien echter grote verschillen in de 

invulling hiervan. Zo focust het materiaal van de Vlaamse Overheid vooral op bewustzijn rond armoede 

en zorgt het ervoor dat leerlingen kennismaken met zo veel mogelijk informatie en data in verband 

met armoede. De focus van de Privilege Walk ligt dan weer op het feit dat leerlingen zich eens moeten 

proberen inleven in de situatie. Hoe zou jij je voelen moest je in de schoenen staan van iemand onder 

de armoedegrens? Men wil dat leerlingen hier echt mee kunnen empathiseren opdat hun bewustzijn 

rond armoede verhoogt. Als laatste zien we dat het Stellingenspel vooral wil focussen op de 

vooroordelen die jongeren en kinderen hebben in verband met armoede. Men wil deze vooroordelen 

uitdagen, kritisch bekijken en ontkrachten aan de hand van het spel. We zien dus meteen dat er binnen 

één thematiek een heleboel verschillende lesinhouden en -doelen vooropgesteld kunnen worden. De 

aanpak van elk van deze lesmaterialen, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende invalshoeken, 

is volgens Van Alstein (2018) enorm belangrijk. De auteur vertaalt dit naar de term ‘meerstemmigheid’. 

Hiermee wordt bedoeld dat het belangrijk is om maatschappelijke thema’s, zoals armoede, vanuit 

verschillende invalshoeken en didactische werkvormen te gaan bekijken (Van Alstein, 2018).  

Aangezien het verschillend materiaal andere zaken proberen te bereiken, is het ook logisch dat andere 

werkvormen gebruikt worden. Bij de werkbundel van de Vlaamse Overheid worden vooral 

vergelijkende oefeningen gemaakt op zelfstandige basis. Zo moeten de leerlingen bijvoorbeeld 

verschillende leeflonen of hun mening met die van kinderen die onder de armoedegrens leven, met 

elkaar vergelijken. Daarnaast komt er ook wel een groepswerk aan te pas, waarbij jongeren in groepjes 

van 3 moeten debatteren op overheidsniveau over armoedebestrijding en huisvesting. De opdrachten 

van The Privilege Walk draaien veel meer om inleven. Men creëert een soort simulatie waarbij elke 

leerling gedurende het hele spel zich moet inleven in de voetsporen van een ander. Deze techniek is 

veel meer gebaseerd op een vorm van immersie dan op het feitelijk bekijken van armoede. Ook maken 
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zij nadien tijd voor een klassikale bespreking waarbij de leerlingen bevraagd worden naar hun 

ervaringen en emoties. Bij het stellingenspel ligt de focus vooral op het kritisch nadenken en leren 

discussiëren. Hiervoor gebruikt men een werkvorm waarbij telkens de helft van de leerlingen akkoord 

gaat met een bepaalde uitspraak (meestal een vooroordeel), en de andere helft niet akkoord gaat. 

Door het intens discussiëren verwacht men dat de leerlingen tot de conclusie komen dat geen van 

beiden echt gelijk heeft, maar een meer genuanceerd antwoord aan de orde is. Op die manier leren 

de leerlingen hun vooroordelen in vraag stellen en kritisch na te denken. Ook Van Alstein (2018) 

benadrukt het belang van nadenken over een goede werkvorm. Niet elke werkvorm is even geschikt 

voor elk thema. Uitgebreid nadenken over je doelstellingen en of de gekozen werkvorm is daarom 

uitermate belangrijk. 

We zien daarbij ook dat deze verschillende werkvormen totaal andere materialen vereisen. Het 

stellingenspel heeft niet veel meer nodig dan een pen en papier voor elke leerling. Bij de werkbundel 

van de Vlaamse overheid hebben studenten ook niet veel meer nodig dan dit, aangezien het ons lijkt 

te gaan om een soort invulbundel. Voor The Privilege Walk kan de leerkracht echter muziek en filmpjes 

gebruiken om de juiste toon te zetten en om de opdracht duidelijker uit te leggen. 

Over het algemeen geldt dat de gehanteerde materialen niet concreet genoeg uiteengezet worden. 

Nergens wordt uitgelegd hoe de groepen best verdeeld worden, hoeveel tijd je moet voorzien voor 

welk onderdeel, wat de leerlingen exact moeten doen met hun antwoorden (noteren? Samenvatten?). 

Dit soort onduidelijkheden zorgt ervoor dat de opdrachten het potentieel verliezen om een goede 

uitgewerkte opdracht te vormen.  

Wel zien we dat in het algemeen veel aandacht besteed wordt aan het betrekken van alle leerlingen. 

Daarnaast wordt er in elk educatief lesmateriaal in bepaalde mate aandacht geschonken aan het leren 

discussiëren, het formuleren van argumenten en het kritisch denken. Dit wordt in alle initiatieven 

gestimuleerd aan de hand van een groepsopdracht. Hierbij rijst de bedenking of het integreren van 

een groepsopdracht in elk lesmateriaal, wel voor elke klas toegankelijk is. Men gaat er in elk 

lesmateriaal vanuit dat de klas zich in een positief klasklimaat bevindt, waar ruimte voor discussie en 

openheid is. Dit is natuurlijk mooi, maar niet volledig vanzelfsprekend voor in elke klas en elke school. 

Van Alstein (2018) benadrukt het belang van het werken aan een open en veilig klasklimaat, als 

voorwaarde voor een goede les burgerschapseducatie. Dit kan deels gecreëerd worden door het 

maken van duidelijke afspraken over omgangsvormen en manieren van spreken. Daarnaast benadrukt 

Van Alstein (2018) ook dat de vanzelfsprekende hiërarchie tussen leerkracht en leerlingen een stukje 

plaats zal moeten maken voor samenwerking en wederzijdse ontvankelijkheid. 

Verder leren alle lesmaterialen ook de leerlingen reflecteren. Er wordt nooit zomaar informatie 

gegeven, zonder hier en daar een moment tot reflectie. Er is echter één belangrijk reflectiemoment 

dat in alle bestaande materialen ontbreekt en dat is een vorm van algemene reflectie en conclusie op 

het einde van de les. Wanneer de leerlingen een hele tijd bezig geweest zijn met zich ergens in te leven, 

kritisch na te denken, te overleggen...zou het wel erg opportuun zijn om de leerlingen op het einde 

van de les te laten reflecteren hierover. Wat hebben we nu precies gedaan vandaag? Wat heb ik 

eigenlijk geleerd? Is mijn mening veranderd over bepaalde zaken? Zijn er nog andere dingen waar ik 

mij vragen bij stel rond de problematiek armoede? Het beantwoorden van deze vragen zou zowel voor 

de leerlingen als voor de leraar/begeleider een erg leerrijk moment kunnen zijn. Van Alstein (2018) 

beaamde het belang van reflectie, waarbij leerlingen kritisch moeten leren nadenken. Dit met oog op 
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het proberen te leren uit de geschiedenis en het toepassen van de geziene zaken in hun eigen 

leefwereld. 

Als laatste moet er nog gewezen worden op het gebruik van bronnen. De werkbundel van de Vlaamse 

overheid houdt hier zeker rekening mee. Je ziet hier correcte vermeldingen in de tekst, alsook een 

uitgebreide bibliografie op het einde van de bundel. Op deze manier weten de leerkrachten meteen 

waar ze meer duiding kunnen vinden en wordt er ook zeker geen plagiaat gepleegd. Deze correcte 

bronverwijzing is iets dat niet gezegd kan worden voor de andere twee materialen. De bestaande 

materialen van de Stad Gent halen nergens hun bronnen aan, niet in de tekst en niet in een bibliografie. 

Wanneer bronnen degelijk vermeld zouden zijn, wordt het voor zowel leerkrachten als leerlingen 

mogelijk bepaalde zaken te gaan raadplegen uit interesse of in het kader van verdere opdrachten rond 

dit thema. De afwezigheid hiervan is dan ook een gemiste kans. 

In het algemeen kunnen we concluderen dat er in de lesmaterialen zeker potentieel en groeimarge zit 

tot het bekomen van een goed uitgedacht educatief lesmateriaal omtrent armoede. Het ontbreken 

van concrete doelstellingen en specifieke instructies is een werkpunt dat zeker moet behaald worden 

in onze eigen workshop. Alsook het centraal stellen van activerende werkvormen met aandacht voor 

verschillende klasklimaten, het concretiseren van de term armoede en het creëren van ruimte voor 

een kwaliteitsvolle reflectie.   

2. Lesschema  
 

Timing Werkvorm & inhoud Groepsindeling Materiaal  
 

10 min  Inleiding: armoede in cijfers 
Testen van de voorkennis van 
de leerlingen met cijfers van 
armoede uit de 
armoedebarometer.  

De hele klasgroep Schaar of 
papiersnijder  
 
Bijlage 3  X het aantal 
leerlingen gedeeld 
door 3.   
 
PowerPoint (Slide 4 – 
16) 

5 min  Uitdelen van de rolfiches en korte 
toelichting geven.  

 

In groepen. Max 5 
groepen in totaal.  
 
Maak vooraf een 
onderverdeling 
 
De uitleg kan wel 
klassikaal gegeven 
worden.  

De 5 verschillende 
rolfiches x het aantal 
groepjes  
 
Bijlage 4 
 
  
PowerPoint (Slide 17-
18) 
 

50 min  Standjes (per standje 8 à 9 min).  
- Maatschappelijk domein 1: 

Financieel.  
- Maatschappelijk domein 2: 

Sociaal leven & vrije tijd.  

In groepen. Zelfde 
groepjes als bij het 
uitdelen van de 
rolfiches.  

Rolfiches per leerling 
 
Materiaal bij elk 
postje: zie bijlage 5 
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- Maatschappelijk domein 3: 
Huisvesting.  

 
Intermezzo: voorstellen personages in 
1 min.  
 

- Maatschappelijk domein 4: 
Onderwijs 

- Maatschappelijk domein 5: 
Gezondheid  

 

Aangeraden: timer 
 
PowerPoint (Slide 19-
21) 

20 min  Spectrum- en stellingenspel 
 

Gehele klasgroep  Bijlage 6 
 
PowerPoint (Slide 22-
33) 
 

15 min  Nabespreking + exit ticket Gehele klasgroep in 
een cirkel 
 

Exit ticket: zie bijlage 7 
 
 
PowerPoint (Slide 34-
37) 

 

3. Schriftelijke neerslag voor de leerkracht  

3.1. Doelstellingen  
Deze bundel wil leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs (doorstroomfinaliteit) 

kennis laten maken met armoede in al zijn facetten.  

Na deze workshop is het de bedoeling dat de leerlingen: 

- Een inzicht hebben in de cijfers van armoede en deze ook kunnen interpreteren.  

o De leerlingen kunnen bij benadering vertellen hoeveel mensen in armoede leven in 

België.  

- Het begrip kansarmoede in eigen woorden kunnen uitleggen.  

- De impact van armoede op verschillende maatschappelijke domeinen kunnen beschrijven. 

Deze doelstellingen vinden een aansluiting bij de volgende leerplandoelstellingen uit het leerplan 

met het nummer 2009/045 (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs), derde graad 

ASO, in het vak Cultuurwetenschappen: 

- G6105 In concrete situaties factoren herkennen die de sociale stratificatie bepalen. (SET 13)  

o belang van beroep, inkomen – rijkdom - bezit, kennis, afkomst, leeftijd, gender, 

handicap, huwelijk, echtscheiding, migratiegeschiedenis  

- G6106 Aantonen hoe maatschappelijke diversiteit zich uit in sociale stratificatie en een 

aantal gevolgen hiervan bespreken. (SET 1, 13) 

o Macht en sociale ongelijkheid  
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In een ander leerplan O/2/2006/299 van het OVSG, derde graad, ASO, binnen het vak 

gedragswetenschappen komt armoede tevens aan bod en meer specifiek onder de term van sociale 

stratificatie: 

- Sociale stratificatie en de evolutie ervan kunnen beschrijven en gevolgen ervan kunnen 

toelichten in termen van sociale mobiliteit, gelijke kansen, breuklijnen in de samenleving, 

actieve participatie en machtsstructuren. 

Daarnaast kan het thema armoede ook nog geplaatst worden binnen enkele contexten van de 

vakoverschrijdende eindtermen (VOETen) van 2010, namelijk (AKOV, 2010): 

- Context 3: sociorelationele ontwikkeling 

o erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, 

afspraken en regels in relaties (2) 

o doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en 

machtsmisbruik (6) 

- Context 6: socio-economische samenleving 

o toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen over welzijn en verdeling 

van welvaart (2) 

o geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van armoede aan (8) 

- Context 7: socioculturele samenleving 

o gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen (3) 

o illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit (3) (AKOV, 2010) 

Ook enkele elementen uit de gemeenschappelijke stam van de VOETen komen grondig aan bod in het 

verloop van de workshop:  

- Communicatief vermogen  

o brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk 

- Empathie 

o houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen 

- Exploreren 

o benutten leerkansen in diverse situaties 

- Kritisch denken  

o kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken 

- Open en constructieve houding 

o houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en 

wereld 

- Respect 

o gedragen zich respectvol 

- Zorgzaamheid 

o gaan om met verscheidenheid  

Met het zicht op de modernisering van de derde graad dekt deze workshop ook enkele ‘nieuwe’ 

eindtermen (Vlaamse overheid & AHOVOKS, z.d.): 

- ASO, TSO, KSO (finaliteit doorstroom): burgerschap 

https://www.ovsg.be/ovsg-leerplannen/data/secundair-onderwijs/humane-wetenschappen-o-2-2006-299.doc
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o Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken.  

▪ 7.4. De leerlingen hanteren strategieën om met vooroordelen, stereotypering, 

machtsmisbruik en groepsdruk om te gaan.  

o Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan 

▪ 7.7 De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij 

te sturen (attitudinaal).  

Aan de hand van theorie en verschillende didactische werkvormen krijgen de leerlingen inzicht in de 

gelaagdheid en complexiteit van armoede. De workshop bevat vier onderdelen: 

- Door middel van een inleiding maken de leerlingen kennis met armoede aan de hand van 

cijfers uit de armoedebarometer. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij de 

voorkennis van de leerlingen wordt getest.  

- Vervolgens krijgen de leerlingen rolfiches toegewezen, wat de start betekent van het 

inleefspel. De leerlingen bezoeken, in groepjes van 4 of 5,  vijf verschillende standjes die elk 

een maatschappelijk domein behandelen. Het is aan de leerlingen om in deze standjes te 

weten te komen hoe armoede van invloed kan zijn in deze maatschappelijke domeinen, en 

hoe dit weerspiegelt in hun eigen rolfiche.  

- Daarna gaat het stellingen- en spectrumspel van start. De leerlingen krijgen twee stellingen 

per maatschappelijk domein te horen. Het is aan hen om een positie in te nemen op het 

spectrum (helemaal akkoord – helemaal niet akkoord) en te bepalen of de stelling al dan niet 

van toepassing is op de levenssituatie van hun rolfiche.    

- Tot slot vindt er een eindbespreking plaats waarbij gepeild wordt naar de ervaringen en 

emoties van de leerlingen over het thema armoede. Als afsluiter vullen de leerlingen een exit 

ticket in.  

De workshop bevat een mooie afwisseling van verschillende didactische werkvormen. Dit heeft als 

doel de aandacht van de leerlingen te trekken, maar ook te behouden. Het is volgens Van Alstein (2018) 

opportuun om te diversifiëren in verschillende werkvormen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen actief 

geprikkeld worden en zich kunnen focussen op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.  

Naast het hanteren van diverse activerende werkvormen, heeft deze workshop oog voor de leefwereld 

van de leerlingen. Het is namelijk zo dat alle rolfiches gebaseerd zijn op mogelijke levenssituaties van 

leeftijdsgenoten. Hierdoor kunnen leerlingen zich sneller en beter inleven en gaat de inhoud van de 

workshop langer blijven hangen.  

Naar ons inziens is de workshop toegankelijk voor alle onderwijsvormen met doorstroomfinaliteit & 

dubbele finaliteit. Het spreekt voor zich dat de ene groep de andere groep niet is, maar met de juiste 

begeleiding lukt dit zeker. Er wordt dan ook per oefening aangegeven hoe deze, indien nodig, kan 

aangepast worden naar de verschillende onderwijsvormen. De informatie die in deze workshop aan 

bod komt, is afkomstig van actualiteit, statistieken en relevante literatuur. De bronnen zijn bij interesse 

raadpleegbaar in de bibliografie op het einde van deze uiteenzetting, en voor de bijlagen.  
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3.2. Kritieke momenten  
We moeten er als leerkracht rekening mee houding dat deze topic gevoelig kan liggen bij enkele 

leerlingen. Daarom hebben we ervoor gekozen om vanuit onze opleiding enkele checks/tips te 

formuleren alvorens u begint aan deze workshop.  

✓ Het is belangrijk dat je als leerkracht weet welke klasgroep je voor jouw neus hebt staan. 

Bedenk jouw beginsituatie. Heerst er een open klasklimaat? Voelen de leerlingen zich op hun 

gemak bij elkaar? Hoe is mijn verstandhouding met de leerlingen? Dit betekent niet dat enkel 

ideale klasgroepen hieraan kunnen deelnemen, verre van, maar het is wel belangrijk dat je als 

leerkracht hierbij stilstaat alvorens te starten met de workshop (Valcke & De Craene, 2020).  

✓ Bespreek enkele gedragsregels met de leerlingen. Bijvoorbeeld:  

o We laten elkaar uitspreken.  

o We spreken vanuit een ik-boodschap 

o We hebben respect voor elkaars mening, hoever die ook ligt van de eigen mening.  

o Wat gezegd wordt tijdens de workshop, blijft in de workshop.  

o ….  

✓ Probeer op tijd waarschuwingssignalen te herkennen van een leerling die mogelijks (verbaal) 

agressief gedrag gaat stellen. Probeer deze leerling tijdig aan te spreken en indien nodig uit 

de situatie te halen. Het is enorm belangrijk dat u zelf rustig blijft en de leerling aanmoedigt 

om dit ook te doen. Voorzie eventueel een bepaalde ruimte waar hij/zij/x tot rust kan komen 

indien de situatie uit de hand dreigt te lopen (Valcke & De Craene, 2020).  

o Indien deze situatie zich voordoet, is het belangrijk om de rest van de klasgroep niet 

uit het oog te verliezen. Probeer de situatie te bedaren en er later op een rustig 

moment op terug te komen met de leerling in een face-to-face gesprek.  

✓ Het kan uiteraard ook net gebeuren dat een bepaalde leerling zich ongebruikelijk afzijdig houdt 

en internaliserende problemen vertoont. Ook in deze situatie is het belangrijk dat u oog heeft 

voor waarschuwingssignalen (bijvoorbeeld: zich terugtrekken, niet actief deelnemen aan het 

gesprek, stress-signalen vertonen, etc.). Het is geen goed idee dat u deze leerling direct 

aanspreekt en uit de situatie haalt, zoals bij agressief gedrag. Probeer de leerling heel discreet 

te benaderen, bijvoorbeeld wanneer de leerlingen zelfstandig werk uitvoeren of in kleinere 

groepjes werken. Ook hier kan je de leerling laten weten dat het oké is om even de workshop 

te verlaten indien hij/zij/x er nood aan heeft. Indien dit niet mogelijk is, kan je nog steeds de 

leerling na de workshop aanspreken en een individueel gesprek inplannen (Valcke & De 

Craene, 2020). 

We zijn er ons van bewust dat deze tips heel mooi zijn in theorie, maar soms moeilijk uit te voeren 

zijn in de praktijk. Niet elke leerling kan op dezelfde manier benaderd worden en niet elke situatie 

is dezelfde. Er bestaat dan ook geen pasklaar antwoord op zo’n situatie. Het is wel zo dat het reeds 

stilstaan bij deze scenario’s alvorens de workshop start, zullen helpen bij het bewaren van de rust 

op het moment zelf. Vertrouw op uw capaciteiten als leerkracht, want u kent tenslotte uw klas het 

best.  
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3.3. Begeleidende PowerPoint voor de leerkracht  
Onderstaande Google Drive presentatie is een leidraad voor u als leerkracht tijdens de workshop. Alle 

instructies en beschrijvingen die noodzakelijk zijn voor het succesvol doorlopen van deze workshop, 

werden hierin gebundeld. Het is aangeraden om deze te downloaden voor gebruik, opdat de 

ingestelde animaties hun doel niet voorbij gaan.  

https://drive.google.com/file/d/10GsQbZWyFuwBkhlSTxCcIve7tptJcaep/view?usp=sharing  

 

3.4. Inleiding: armoede in cijfers 
 

Timing Werkvorm & inhoud Groepsindeling Materiaal  
 

10 min  Inleiding: armoede in cijfers 
- Testen van de voorkennis van 

de leerlingen met cijfers van 
armoede uit de 
armoedebarometer.  

De hele klasgroep Schaar of 
papiersnijder  
 
Bijlage 3  X het aantal 
leerlingen gedeeld 
door 3.   
 
PowerPoint (Slide 4 – 
16) 
 

 

De inleiding van de workshop start met een kort interactief 

theorie/doceermoment. Hiervoor is gekozen omdat het volgens Van 

Alstein (2018) belangrijk is dat je leerlingen kennis bijbrengt op een 

betrokken manier. Door hen actief kennis te laten maken met enkele 

cijfers over armoede, krijgen de leerlingen voor het eerst inzicht in de 

omvang van de armoedeproblematiek. Deze informatie zal hen zeker 

en vast helpen bij het inleefspel en de eindbespreking.  

Het interactief doceermoment wordt opgebouwd aan de hand van 

cijfers omtrent armoede. Deze cijfers werden gehaald uit de 

armoedebarometer van 2019 (https://www.armoedecijfers.be/). Een 

handige tool dat werd ontwikkeld door Statbel (het Belgisch statistiekbureau), FOD Sociale zekerheid 

en de Werkgroep Sociale Indicatoren.  

Bij de start is het belangrijk dat elke leerling de verschillende cijferkaartjes op hun lessenaar heeft 

liggen. Deze kunnen gevonden worden onder bijlage 3.  

Het verloop van deze didactische werkvorm is vrij simpel. Je stelt een vraag aan de leerlingen omtrent 

de omvang van een bepaald fenomeen binnen armoede, en het is aan hen om het juiste cijferkaartje 

in de lucht te steken. Je bekijkt als leerkracht de omhooggestoken kaartjes en gaat na welke leerlingen 

het correcte kaartje in de lucht hebben gestoken. Na elke vraag is er extra informatie toegevoegd 

waarmee je de cijfers concreter kan visualiseren.  

https://drive.google.com/file/d/10GsQbZWyFuwBkhlSTxCcIve7tptJcaep/view?usp=sharing
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Vraag van de leerkracht Correcte antwoord van de leerlingen  

Op welke plaats staat België in de lijst van ‘s 
werelds rijkste landen?  
 

15de 

Extra informatie voor visualisatie: 
 
België staat 15de in de wereldranglijst van de rijkste landen. Dit werd berekend op basis van 
de Human Development Index. Wat betekent dat voor deze oplijsting rekening werd 
gehouden met de gemiddelde levensverwachting, de gemiddelde scholingsgraad, het 
gemiddelde inkomen, enzovoort.  Op de eerste plaatst staat het Scandinavische land 
Noorwegen en op de laatste plaats het Afrikaanse land Niger (United Nations Development 
Programme, 2020) 

Hoeveel procent van de Belgen leeft in 
armoede?  

14,8%  

Extra informatie voor visualisatie:  
 
14,8% is goed voor 1 696 080 Belgen (Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2020). Dat wil zeggen dat je met dit aantal 
Belgen 92 keer het sportpaleis kan vullen. Of voor de sportliefhebbers onder ons, 34 keer 
het Koning Boudewijnstadion.  
 

Hoeveel mensen zijn werkloos in België?  597.774  

Extra informatie voor visualisatie:  
 
België telt 597.774 werkzoekende niet-werkenden (Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2020). Dit wil zeggen dat deze Belgen actief op 
zoek gaan naar werk, maar gewoonweg geen job vinden. Als je weet dat er wereldwijd 
147.000 werknemers voor de Amerikaanse multinational Apple werken, kan je concluderen 
dat we in België werk zoeken voor nog zo eens 4 Apple-bedrijven.  
 

Hoeveel kinderen leven er in België in 
armoede?  

Meer dan 1 op 6  

Extra informatie voor visualisatie:  
 
Jammer genoeg groeit meer dan 1 op 6 van de Belgische kinderen op in armoede (Steunpunt 
tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2020). Dit wil 
zeggen dat wanneer je een school hebt van 300 leerlingen, ongeveer 50 van hen in armoede 
leven.  
 

Hoeveel Belgen doen beroep op de 
voedselbanken?  

169.642  

Extra informatie voor visualisatie:  
 
169.642 Belgen gaan hun voedsel halen in één van de negen gratis voedselbanken die 
verenigd zijn in de Belgische Federatie van Voedselbanken (Steunpunt tot bestrijding van 
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2020). Dit wil zeggen dat zij zelf niet 
de middelen hebben om voedsel aan te kopen in een winkel. Met dit aantal personen kan 
je een gemiddelde Kinepolis cinemazaal van 300 zitplaatsen maar liefst 565 keer vullen.  

Het is ten zeerste aangeraden om na elke vraag kort even te peilen naar de verwachtingen en inzichten 

van de jongeren. Bijvoorbeeld: “Had je dit aantal verwacht? Vind je dit veel? Had je dit anders 

ingeschat?”. Zo kan het contrast tussen enerzijds het 15de rijkste land ter wereld zijn en anderzijds de 
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aantal mensen die in armoede leeft een goede aanleiding zijn om hier klassikaal even over na te 

denken.  

EXTRA: vooral aangeraden bij onderwijsniveau met dubbele 

finaliteit (TSO & KSO)  

Na deze interactieve oefening, teken je een woordwolk op het 

bord/whiteboard met in het midden het woord armoede. Je 

vraagt aan de leerlingen wat ze denken bij het woord armoede. 

De antwoorden die je krijgt van de leerlingen schrijf je neer rond 

de woordwolk.  

Op basis van de antwoorden kan je proberen afleiden of de 

leerlingen zich stevig vasthouden aan enkel het financiële aspect 

van armoede. Zo niet, is het zeker een goede denkoefening voor 

de leerlingen met zicht op het volgende onderdeel.   

3.5. Rolfiches  
 

Timing Werkvorm & inhoud Groepsindeling Materiaal  
 

5 min  Uitdelen van de rolfiches en korte 
toelichting geven.  
 

In groepen. Max 5 
groepen in totaal.  
 
Maak vooraf een 
onderverdeling 
 
De uitleg kan wel 
klassikaal gegeven 
worden.   

De 5 verschillende 
rolfiches x het aantal 
groepjes  
 
Bijlage 4 
 
PowerPoint (Slide 17-
18) 

 

Na het inleidingsmoment volgt het inleefspel. Je verdeelt de klas in maximaal 5 groepen. Doe dit best 

op voorhand, zodanig dat dit verdelingsmoment vlot verloopt.  

Aangeraden bij dubbele finaliteit (TSO & KSO): We raden aan om binnen de groepjes een mooie mix 

te maken van sterke en zwakkere leerlingen. Sommige oefeningen vereisen wat leeswerk, waardoor 

het goed is om iemand die het moeilijk heeft met veel informatie te verwerken, in een groepje te 

steken met iemand die hem/haar/x daarbij kan ondersteunen.  

Er zijn 5 verschillende rolfiches voorzien (Salma, Raj, Laure, Mo & Noah). Het is de bedoeling dat elk 

groepje dezelfde rolfiche toegewezen krijgt. Over alle groepen heen moeten dus 5 verschillende 

rolfiches aanwezig zijn. Deel deze rolfiches uit alvorens te starten met de uitleg. Elke rolfiche heeft een 

andere kleur.  

Het is op dit moment niet de bedoeling om heel veel uitleg te geven over de inhoud van de rolfiches 

en de maatschappelijke domeinen. Wij zou aanraden om het volgende voor te lezen aan de leerlingen: 

ARMOEDE 
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Jullie hebben allen een rolfiche toegewezen gekregen van een leeftijdsgenoot. Het is straks de bedoeling 

dat jullie helemaal vanboven op de rolfiche de beknopte beschrijving van jouw personage lezen onder 

de titel: ‘wie ben ik?’. Jullie kruipen als het ware doorheen deze workshop in de huid van deze persoon.  

Onder de beknopte beschrijving van jullie personage, zien jullie vijf maatschappelijke domeinen staan. 

Deze maatschappelijke domeinen staan ook uitgestald in de klas in de vorm van vijf standjes. Het is 

straks de bedoeling dat jullie per groepje aan zo een maatschappelijk domein gaan staan. Elke groep 

begint dusdanig aan een verschillend standje. Wanneer jullie aan een standje staan van een 

maatschappelijk domein, zoeken jullie dit maatschappelijk domein op jullie rolfiche. Hier gaan jullie 

telkens een tabel zien met twee kolommen. In de linkerkolom lezen jullie grondig de concrete 

beschrijving van de levenssituatie van jullie personage binnen dit maatschappelijk domein.  

Wanneer jullie dit gedaan hebben, beginnen jullie actief de informatie te lezen die bij de standjes liggen. 

Hier gaan jullie telkens te weten komen hoe armoede van invloed kan zijn op dit maatschappelijke 

domein. De documenten in de standjes zijn steeds genummerd in de linkerbovenhoek, respecteer dan 

ook deze volgorde. Op basis van deze informatie en/of korte oefeningen, vullen jullie de rechterkolom 

aan. Hier gaan steeds een aantal vragen staan voor jullie. Om deze vragen te beantwoorden maken 

jullie gebruik van jullie kritisch denkvermogen, de concrete beschrijving in de linkerkolom en de 

beschikbare informatie in het standje.  

Jullie krijgen per standje 8 à 9 minuten de tijd om deze opdracht te volbrengen. Na deze 8 à 9 minuten 

krijgen jullie een signaal om door te schuiven. Na drie standjes, leggen we de oefening even stil. Het is 

dan de bedoeling dat jullie in 1 minuut de tijd jullie personage klassikaal beschrijven aan jullie 

medeleerlingen. Nadien starten we opnieuw met de laatste twee standjes. Het is de bedoeling dat jullie 

na 50 minuten elk standje bezocht hebben en telkens jullie rechterkolom hebben aangevuld.  

3.6. Theorie 
 

Timing Werkvorm & inhoud Groepsindeling Materiaal  
 

50 min  Standjes (per standje 8 à 9 min).  
- Maatschappelijk domein 1: 

Financieel (bijlage 5.1.) 
- Maatschappelijk domein 2: 

Sociaal leven & vrije tijd 
(bijlage 5.2.) 

- Maatschappelijk domein 3: 
Huisvesting (bijlage 5.3.) 
 

Intermezzo: voorstelling personages in 
1 minuut (5 min) 

- Maatschappelijk domein 4: 
Onderwijs (bijlage 5.4.) 

- Maatschappelijk domein 5: 
Gezondheid (bijlage 5.5.) 

In max 5 groepen. 
Zelfde groepjes als bij 
het uitdelen van de 
rolfiches. 

Rolfiches per leerling 
 
Materiaal bij elk 
postje: zie bijlage 5 
 
Tablet/pc/smartphone 
 
Aangeraden: 
timer/klok 
 
PowerPoint (Slide 19-
21) 
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De groepjes starten elk aan een ander standje. Het is de bedoeling dat er om de 8 à 9 minuten wordt 

doorgeschoven naar een ander standje. Spreek op voorhand duidelijk af met de leerlingen hoe er 

wordt doorgeschoven. De concrete instructies voor de leerlingen kunnen steeds geprojecteerd worden 

aan de hand van slide 21 in de PowerPoint.  

Als tip geven we mee dat het interessant kan zijn om gebruik te maken van een timer. Dit kan zowel 

een kookwekker, als gsm-timer, als een online timer zijn die wordt geprojecteerd. Een link naar zo een 

mogelijke online timer kan gevonden worden in de voorziene PowerPoint op slide 21.    

3.6.1. Maatschappelijk domein 1: Financieel  

Het eerste maatschappelijk domein staat stil bij het financiële aspect van armoede. Eén van de 

hoofdkenmerken van armoede, maar zeker niet de enige. In dit standje maken de leerlingen kennis 

met het begrip monetaire armoede en/of financiële armoede. Ze komen te weten hoe armoede wordt 

gemeten, wat de armoedegrens is in België en wat een schuldenlast voor mensen in armoede kan 

betekenen. Alle nodige documenten voor dit maatschappelijk domein vind je onder bijlage 5.1.   

Bij deze bijlage vind je 1) een header die je kan gebruiken als aanduiding van het standje 2) informatie 

over de Europese indicatoren van (monetaire) armoede 3) toelichting bij de armoedegrens in België 4) 

enkele getuigenissen van mensen die onder de armoedegrens leven 5) een inzicht in schuldenlast.  

Het is de bedoeling dat deze documenten in de juiste volgorde worden verspreid op de lessenaar. De 

documenten hebben allen een nummer van 1 tot 5. Geef aan het begin van de standjes mee aan de 

leerlingen, dat wanneer er cijfers staan op de documenten, deze ook moeten gerespecteerd worden.  

Aangeraden dubbele finaliteit (TSO & KSO): Indien er te veel leeswerk is te vinden binnen dit standje, 

raden we aan om de informatie over de schuldenlast te laten vallen. Ondanks er in bepaalde rolfiches 

hier een vraag over zit, kan deze opgelost worden door het lezen van de getuigenissen en het eigen 

denkvermogen van de leerlingen.  

3.6.2. Maatschappelijk domein 2: Sociaal leven & vrije tijd  

Het tweede maatschappelijk domein neemt zowel het sociaal leven als de vrijetijdsbesteding onder de 

loep. Deze 2 componenten zijn sterk met elkaar verbonden in het armoedeweb. De leerlingen komen 

bij dit standje te weten hoe duur het is om verschillende hobby’s te beoefenen. We willen hen met 

een kritische geest laten nadenken over welke gratis alternatieven er zijn ter vervanging. Daarnaast 

proberen we ook een deeltje theorie aan te brengen waarbij leerlingen leren waarom armoede nu 

precies een impact heeft op de vrije tijd en het sociaal leven. Voor dit standje maak je gebruik van de 

documenten toegevoegd in bijlage 5.2. 

Bij deze bijlage vind je 1) een header die je kan gebruiken als aanduiding voor het standje 2) een korte 

theoretische uitleg over de impact van armoede op dit maatschappelijk veld 3) Een videofragment van 

een getuigenis op MNM 4) een aantal cijfers bij het begrip ‘lidgeld’ en 5) een kort stukje getuigenis van 

2 kansarme jongeren Jassin en Snow.  Het videofragment van op MNM kan aan de hand van een PC, 

smartphone of tablet getoond worden. Deze getuigenis is voor dit maatschappelijk veld relevant vanaf 

0.00 minuten tot 0.43 minuten. De link vind je hier: 

 https://www.youtube.com/watch?v=qIcseTm8mNU.  

https://www.youtube.com/watch?v=qIcseTm8mNU
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Leg deze documenten uit op een lessenaar. De documenten zijn genummerd. Het is de bedoeling dat 

de leerlingen de documenten en/of fragmenten bekijken in deze volgorde.  

Aangeraden dubbele finaliteit (TSO & KSO): Indien dit té veel informatie is voor uw leerlingen om op 8 

à 9 minuten te verwerken raden we aan om wel zeker de theoretische uitleg te behouden, de 

getuigenis van op MNM en de cijfers rond lidgeld te behouden. Documenten met het nummer 4 en 5 

kunnen dus wel eventueel weggelaten worden. Op deze manier krijgen de leerlingen voldoende 

informatie om ook de opdracht te kunnen afwerken, zonder dat er echt essentiële info wordt gemist. 

3.6.3. Maatschappelijk domein 3: Huisvesting  

Binnen het maatschappelijk domein ‘huisvesting’ komen de leerlingen te weten op welke manier 

armoede en huisvesting met elkaar te maken hebben. De leerlingen zullen binnen dit domein aan de 

slag gaan met twee verschillende documenten waarmee ze vervolgens de vragen op hun rolfiches 

kunnen beantwoorden. Als eerste bekijken de leerlingen een filmpje van enkele minuten. Aan de hand 

van het filmpje komen de leerlingen te weten dat voor 1/5 huishoudens in Vlaanderen en Brussel goed 

wonen onbetaalbaar is. Vervolgens wordt in het filmpje vermeld dat je zonder goede woning, 

moeilijkheden kan hebben met het vinden van werk, het behouden van sociale contacten en het 

integreren. Daarnaast heeft huisvesting een invloed op jouw gezondheid. Meteen wordt hier dus de 

link met de andere domeinen gelegd. Tot slot lezen de leerlingen een informatieve tekst waar de 

leerlingen heel wat informatie in terugvinden over het thema armoede en huisvesting. Alle 

documenten zijn te vinden in bijlage 5.3 

Deze bijlage omvat: 1) een document met een QR-code naar een video 2) informatie huisvesting 

Aangeraden dubbele finaliteit (TSO & KSO): Binnen dit standje is het noodzakelijk dat de video 

behouden wordt, daar deze helder en duidelijk is. De extra informatie in document 2 kan eventueel 

achterwege gelaten worden.  

Intermezzo: voorstelling van de personages (5 min)  
 
Om deze langdurige oefening even te onderbreken, wordt er na 3 doorschuifmomenten 5 minuten 
stilgestaan bij de verschillende personages. Elke groep kiest één iemand uit die in 1 minuut de tijd 
hun personage klassikaal beschrijft. Dit doen ze aan de hand van de algemene beschrijving onder 
‘wie ben ik?’ en de informatie die ze reeds gevonden hebben in de standjes. Zo leren de groepen 
elkaars personage kennen.  
 
Na deze 5 minuten, schuiven de leerlingen opnieuw door en starten ze aan de laatste twee standjes.  
 

 

3.6.4. Maatschappelijk domein 4: Onderwijs  

Het volgende maatschappelijk domein is onderwijs. Ook hier draagt armoede zijn impact op door. 

Naast de evidente moeilijkheden zoals financiële moeilijkheden die doorsijpelen op school, zijn ook 

andere factoren soms niet vanzelfsprekend bij leerlingen die leven in (kans)armoede. Dit wordt aan de 

leerlingen duidelijk gemaakt aan de hand van een theoretische uitleg die de leerlingen zelf moeten 

invullen met de juiste termen. Naast dit invulspel is er bij dit standje ook een kosteninschatting 

gemaakt van welke kosten ouders moeten betalen om hun kinderen naar school te sturen. Tot slot 
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lezen ze een aantal relevante krantenkoppen. Deze documenten kunnen gevonden worden onder 

bijlage 5.4.  

De bijlagen bestaan uit: 1) een header die je kunt gebruiken als aanduiding voor het standje 2) het 

invulspel met de verschillende antwoordopties 3) de kostenschatting van de schoolkosten en 4) het 

document met de verschillende krantenkoppen.  

Aangeraden dubbele finaliteit (TSO & KSO): Het is noodzakelijk om het eerste document in de bijlage 

(met de invuloefening) te behouden. Document nummer 3 (de kostenschatting) kan weggelaten 

worden. Document nummer 4 mag eventueel weggelaten worden, maar vergt niet zo veel inspanning 

voor de leerlingen dus kan evenwel behouden worden. Dit is afhankelijk van het niveau van de 

klasgroep. 

3.6.5. Maatschappelijk domein 5: Gezondheid  

Bij het laatste maatschappelijk domein worden de leerlingen uitgedaagd om na te denken over de 

impact van armoede op de gezondheid en vice versa. De leerlingen krijgen hiervoor enkele cartoons 

en getuigenissen die stof geven tot nadenken. Na hun eigen denkoefening, wordt een korte toelichting 

gegeven over hoe enerzijds arm ziek maakt en anderzijds ziek arm maakt. De documenten die nodig 

zijn voor de vormgeving van dit standje zijn te vinden onder bijlage 5.5.  

Het is hier opnieuw de bedoeling dat de leerlingen de documenten op de juiste volgorde raadplegen. 

De documenten zijn genummerd.  

De bijlage bevat 1) een header die je kan gebruiken als aanduiding van het standje 2) drie kritische 

cartoons van lecctr 2) enkele getuigenissen 3) korte toelichting bij de quote “arm maakt ziek en ziek 

maakt arm”.  

Aangeraden dubbele finaliteit (TSO & KSO): Het is aangeraden om de oefening met de cartoons te 

behouden, evenwel kan er één weggelaten worden. Daarnaast kan het document met de 

getuigenissen ook achterwege gelaten worden, waardoor het leeswerk vermindert.  

3.7. Het spectrum- en stellingenspel  
 

Timing Werkvorm & inhoud Groepsindeling Materiaal  
 

20 min  Spectrum- en stellingenspel 
 

Gehele klasgroep  Zie bijlage 6  
 
PowerPoint (Slide 22-
33) 

 

Nadat de leerlingen bij alle postjes zijn langsgegaan en hun rolfiches hebben aangevuld, gaan we met 

de gehele klasgroep aan de slag met het ‘spectrum- en stellingenspel’. Dit zal je voor de leerlingen kort 

moeten inleiden. Je legt uit dat je zo meteen enkele stellingen zal voorlezen aan de leerlingen en dat 

zij deze stellingen vervolgens moeten beantwoorden vanuit de rol op hun rolfiche. Vooraf spreek je af 

dat de ene muur van het klaslokaal ‘helemaal akkoord’ wil zeggen en de muur aan de andere kant 

‘helemaal niet akkoord’ wil zeggen. Leerlingen zullen vervolgens een stelling moeten beantwoorden 

door zich tussen de twee muren te gaan positioneren. Per stelling kan je enkele leerlingen aanduiden 
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die kort uitleggen waarom zij zich op een bepaalde plaats in de ruimte positioneren. Waarom is een 

leerling ‘helemaal akkoord’? Of net ‘helemaal niet akkoord’ met een stelling? Het is ook belangrijk 

telkens te benadrukken dat leerlingen moeten antwoorden vanuit de rol op hun rolfiche en niet vanuit 

hun eigen situatie. De 10 stellingen vind je terug onder bijlage 6.  

Aangeraden dubbele finaliteit (TSO & KSO): Het is mogelijk om telkens maar één stelling van elk 

maatschappelijk domein te bespreken, dus 5 in totaal. Probeer hierbij de leerlingen meer te begeleiden 

en te bevragen naar de reden van hun positionering. Je kan de leerlingen eventueel in hun groep laten 

overleggen hoe ze zich gaan positioneren.  

Om het spel beter te visualiseren, kan je het klaslokaal echt fysiek gaan verdelen in hokken (helemaal 

niet akkoord, niet akkoord, neutraal, akkoord, helemaal akkoord). Op die manier krijgen de leerlingen 

een beter zicht op de antwoordmogelijkheden.  

3.8. Nabespreking en exit ticket 

 

Aangezien het spectrum- en stellingenspel gespeeld wordt vanuit de rolfiches die de leerlingen 

ontvingen in het begin van de les, is het de bedoeling dat deze 2 werkvormen samen eigenlijk een soort 

geheel vormen. Om nadien te kijken wat de leerlingen gedacht, gevoeld en geleerd hebben, eindigt de 

les best met een klassikale nabespreking. Je kunt je volledige klasgroep laten plaatsnemen met hun 

stoelen in een cirkel. Het is belangrijk om zeker hier nog eens enkele gedragsregels te herhalen. Zo kun 

je benadrukken dat:  

1) de leerlingen elkaar moeten laten uitspreken  

2) respectvol moeten zijn ten opzichte van elkaar en elkaars mening 

3) het woord altijd beleefd gevraagd moet worden 

Er is plaats voor iedereen zijn opinie in deze bespreking, maar op een respectvolle manier. 

Eenmaal de leerlingen dit weten kan de klassikale nabespreking beginnen. Hierbij is het de bedoeling 

dat er vooral gepolst wordt naar de gevoelens en gedachten van de leerlingen bij deze workshop. Om 

dit te realiseren kun je gebruik maken van volgende richtvragen: 

- Wat is jullie bijgebleven uit het spectrumspel? Zijn jullie ergens door geschrokken of verrast? 

- Waren jullie blij met jullie personage uit de rolfiches? Waarom wel/niet? 

- Hadden jullie verwacht dat armoede doorwerkt op zo veel verschillende maatschappelijke 

domeinen? Waarom wel/niet? 

- Over welk maatschappelijk veld hebben jullie vandaag veel geleerd? Waarom? 

- Is jullie idee over wat ‘armoede’ inhoudt nu veranderd? 

- Wat zouden jullie graag nog meer leren over armoede? Of welke vragen heb je nog?  

Timing Werkvorm & inhoud Groepsindeling Materiaal  
 

15 min  Nabespreking + exit ticket Gehele klasgroep in 
een cirkel 

Exit ticket: zie bijlage 7 
 
PowerPoint (Slide 34 – 
37) 
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Als allerlaatste kun je 5 minuten voor het einde van de les alle leerlingen een exit ticket geven (zie 

bijlage 7). Aan de hand van dit document kunnen de leerlingen aangeven wat ze precies geleerd 

hebben vandaag, wat ze interessant vonden en met welke vragen ze nog zitten. Dit zorgt er niet alleen 

voor dat jij als leerkracht feedback ontvangt over je workshop, maar ook dat de leerlingen zelf nog 

eens mentaal samenvatten wat ze allemaal gezien hebben deze les. Het is voor hen het ideale moment 

om te reflecteren over wat ze nu precies het meest pakkend/interessant/leerrijk vonden. Daarnaast 

krijg je ook een beter zicht op welke zaken de leerlingen misschien nog niet helemaal snappen, 

waardoor je weet waarop je de volgende les of tijdens de extra-muros-activiteit nog wat meer op moet 

inzetten. Op die manier leren de leerlingen niet enkel van jou, maar leer jij ook van jouw leerlingen.  
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4. Schriftelijke neerslag voor de leerlingen 
 

4.1. Algemene toelichting workshop  
 

Dag leerling  

Vandaag staat er een workshop over armoede op 

het programma.  Het is de bedoeling dat je 

doorheen deze workshop gaat ontdekken wat de 

omvang is van armoede, wat kansarmoede precies 

inhoudt, en welke andere maatschappelijke 

levensdomeinen hiermee verbonden zijn. Dit ga je 

te weten komen aan de hand van 

videofragmenten, documenten, getuigenissen, 

oefeningen, enzovoort. Deze workshop heeft als 

doel jou wat meer inzicht te geven in het complexe thema van armoede, opdat je in de toekomst hier 

bewuster mee omgaat of bij stilstaat.  

Deze workshop bestaat uit vier onderdelen: 

1. Inleiding: armoede in cijfers 

- Door middel van korte inleiding, maak je kennis met armoede aan de hand van cijfers uit de 

armoedebarometer. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij jouw voorkennis over 

armoede wordt getest.  

2. Standjes maatschappelijke domeinen  

- Vervolgens word de klas in max. 5 groepen verdeeld en krijg je per groepje een rolfiche 

toegewezen. Dit betekent de start van het inleefspel. Jij en jouw groepsgenoten bezoeken vijf 

verschillende standjes die elk een maatschappelijk domein behandelen. Het is aan jullie om in 

deze standjes te weten te komen hoe armoede van invloed kan zijn op deze maatschappelijke 

domeinen, en hoe dit weerspiegelt in jullie eigen rolfiche.  

3. Stellingen- en spectrumspel  

- Daarna gaat het stellingen- en spectrumspel van start. Je krijgt twee stellingen per 

maatschappelijk domein te horen. Het is aan jou om een positie in te nemen op het spectrum 

(helemaal akkoord – helemaal niet akkoord) en te bepalen of de stelling al dan niet van 

toepassing is op de levenssituatie van jouw rolfiche.    

4. Nabespreking + exit ticket  

- Tot slot vindt er een eindbespreking plaats waarbij gepeild wordt naar jouw ervaringen en 

emoties over het thema armoede tijdens deze workshop. Als afsluiter vul je individueel een 

exit ticket in. 
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4.2. PowerPoint met belangrijkste leerinhouden  
 

Onderstaande Google Drive presentatie kan (als leerstof) doorgestuurd worden naar de leerlingen en 

bevat de belangrijkste leerinhouden uit de workshop: 

https://drive.google.com/file/d/1phcxyWtpbODs6oIrBeY9GIPBJsX1hufm/view?usp=sharing  

5. Extra-muros-activiteit  

5.1. Planning 
 

Voormiddag: 
8u30 – 12u  

 Vorming bij De Zuidpoort VZW In de voormiddag zijn de leerlingen welkom bij vzw 
De Zuidpoort. Hier kunnen zij een vorming volgen 
omtrent armoede. Deze vorming focust zich op hun 
visie op armoede en laat ook heel wat getuigen aan 
het woord met hun ervaringen. 

Middagpauze: 
12u30 - 13u45  

Eetpauze op school De leerlingen keren te voet terug naar school en 
kunnen daar in de kantine hun eigen maaltijd of 
een maaltijd van school nuttigen.   

Namiddag: 
13u45 - 15u30  

Stadswandeling ‘Arm Gent’  Afhankelijk van de afstand van de school tot de 
Botermarkt Gent kan de middagpauze iets vroeger 
worden afgerond. Het is de bedoeling dat iedereen 
aan het Stadhuis staat om 14u stipt, zodat de 
wandeling kan beginnen. De wandeling eindigt om 
15u30. Dan kan de leerkracht samen met zijn 
leerlingen terugwandelen naar school en dit is dan 
ook het einde van de schooldag.  

 

1. Voormiddag:  
VZW De Zuidpoort in Gent is een organisatie die zich profileert als een ‘Vereniging waar armen het 
woord nemen’. Een van hun kernopdrachten is dan ook het geven van vormingen omtrent armoede. 
De leerlingen kunnen De Zuidpoort bereiken met de fiets of eventueel te voet.  
Tijdens deze vorming leren de leerlingen over hoe armoede ontstaat en blijft bestaan. Daarnaast leren 
ze ook iets meer over hoe het is om in armoede te leven. Dit proces wordt alleen nog maar versterkt 
door de vele getuigen (mensen in armoede) die komen praten tijdens deze vorming en zo hun ervaring 
willen delen met de leerlingen. Volgens VZW De Zuidpoort gaat het echt om verhalen die je beklijven. 
Op deze manier horen de leerlingen eens van dichtbij wat het nu precies betekent om arm te zijn en 
kunnen ze op die manier zich er hopelijk een beter en genuanceerder beeld bij vormen. 
 
Meer informatie en de planning van de organisatie vind je hier: 
https://dezuidpoortgent.be/activiteiten/vorming-geven/  
 
 
2. Middagpauze 
De leerlingen kunnen na de eerste activiteit terug naar school wandelen. Tijdens de middagpauze 
kunnen ze hun eigen maaltijd of een maaltijd van school opeten in de kantine. De leerlingen krijgen 
hier de nodige tijd om te rusten, eten, naar de WC te gaan, etc. Als de school in centrum Gent ligt 

https://drive.google.com/file/d/1phcxyWtpbODs6oIrBeY9GIPBJsX1hufm/view?usp=sharing
https://dezuidpoortgent.be/activiteiten/vorming-geven/
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moeten de leerlingen pas om 13u40 vertrekken om op tijd toe te komen aan het Stadhuis op de 
Botermarkt.  
 
3. Namiddag: Stadswandeling ‘Arm Gent’  
Met de organisatie VIZIT Gent kunnen de studenten mee op een themawandeling rond armoede. Deze 
focust zich zowel op armoede in de stad vroeger, maar ook op de Gentenaars die vandaag in armoede 
leven. Zo maken de studenten kennis met zowel een historische als een hedendaagse kijk op de 
problematiek.  
 
Deze wandeling wordt georganiseerd door VIZIT Gent, een gidsenorganisatie voor uitstappen, events 
en teambuilding. Aangezien zij het thema ‘armoede’ ook een maatschappelijk belangrijk thema vinden 
is deze wandeling volledig gratis. Dit zorgt er ook voor dat je geen onnodige extra kosten moet 
aanrekenen aan de ouders van de leerlingen. VIZIT wil zich focussen op de verhalen van de kleine man. 
Doorheen de rijke geschiedenis van Gent wordt erg vaak gefocust op fiere verhalen over een roemrijk 
verleden, maar dit is slechts deel van de waarheid. Deze wandeling wil daarom de andere kant van het 
verhaal tonen. 
 
De wandeling moet op voorhand gereserveerd worden, maar kan ingepland worden in overleg. Zo 
kunnen wij samen met VIZIT Gent zoeken naar een datum die voor beide partijen past. De wandeling 
duurt ongeveer 1,5 uur en valt normaal tussen 14u en 15u30. Nadien kunnen de leerlingen dan naar 
huis.  
 
Alle informatie over de wandeling ‘Arm Gent’ vind je 
hier: https://faro.be/sites/default/files/erfgoeddag/20100805_arm_gent_vizit.pdf  

 

Inschrijven voor de wandeling ‘Arm Gent’ kan via deze link:  
https://inschrijvingevenementen.gent.be/Event/Details/8ba28317-f3f7-ea11-80f7-005056af0e87  

 

5.2. Doelstellingen 
Tijdens deze workshop worden drie doelstellingen nagestreefd: 

1) Een eerste doelstelling is om de leerlingen in contact te laten komen met heel wat 

verschillende getuigenissen over armoede. De bedoeling is om hen zo in contact te brengen 

met de echte verhalen die schuilgaan achter de cijfers over armoede.  

2) Een tweede doelstelling is om de leerlingen te laten kennismaken met zowel een hedendaagse 

als een historische kijk op de problematiek van armoede.  

3) Een derde doelstelling is om de leerlingen een genuanceerder beeld van de geschiedenis van 

Gent mee te geven. 

 

 

 

 

 

https://faro.be/sites/default/files/erfgoeddag/20100805_arm_gent_vizit.pdf
https://inschrijvingevenementen.gent.be/Event/Details/8ba28317-f3f7-ea11-80f7-005056af0e87
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6. Reflectie  

6.1. Voorbereiding  
Het ontwikkelen van deze workshop was een heus proces. Allereerst zijn we gestart met het lezen van 

enkele delen uit het boek van Maarten Van Alstein: “Omgaan met controverse en polarisatie in de 

klas”. Van Alstein (2018) reikte ons een aantal interessante inzichten aan over het organiseren van een 

goede les burgerschapseducatie. Zijn bedenkingen en vaststellingen leerden ons om een kritische bril 

op te zetten in het verdere verloop van het ontwikkelingsproces. Een volgende stap was het uitvoeren 

van een vooronderzoek. In dit vooronderzoek bevroegen we drie leerkrachten over 

burgerschapseducatie en analyseerden we drie bestaande educatieve materialen omtrent armoede. 

Dit met als doel te achterhalen wat do’s-and-don’ts zijn voor onze eigen workshop. Opnieuw vormden 

de inzichten van Van Alstein (2018) een goede maatstaf tijdens het kritisch analyseren.  

 

Gezien de huidige tijdsgeest was het niet zo evident om als groep fysiek af te spreken en de educatieve 

materialen gezamenlijk te analyseren. Om die reden hebben we ervoor gekozen om individueel aan 

de slag te gaan en elk een educatief materiaal voor ons rekening te nemen. Het format dat we 

gebruikten voor deze analyse, was wel dezelfde. Zodanig dat er binnen de analyses wel een 

gelijkaardige werkwijze terug te vinden was. We gaven onszelf een vooropgelegde deadline, waardoor 

onze timing goed zat. Al snel zagen we in dat deze individuele werkwijze een meerwaarde was. In onze 

drie analyses kwamen heel vaak dezelfde bedenkingen naar voren, waardoor het meteen duidelijk 

werd dat we op dezelfde golflengte zaten. We wouden het format van een stereotype les doorbreken 

en leerlingen op verschillende manieren activeren, zowel mentaal als fysiek. Dit naar analogie van Van 

Alstein’s denkwijze waarbij hij hamert op het actief betrekken van de leerlingen. Zo kwamen we tot de 

constatatie dat er heel wat educatieve materialen bestaan rond armoede, maar dat elk materiaal wel 

iets ontbrak. Een beschrijving van de doelgroep, vooropgestelde leerplandoelstellingen, na te streven 

lesdoelstellingen, een lesschema, een uitdagende didactische werkvorm, een uitgebreide reflectie, 

enzovoort. Het totaalpakket was in onze drie bestaande educatieve materialen zoek. We maakten er 

dan ook onmiddellijk onze eigenste doelstelling van om wél een totaalpakket af te leveren.  

 

Na ons vooronderzoek, hebben we een aantal keren als groep online contact gehad. Deze 

contactmomenten waren steeds een intensieve brainstormsessie waarbij we naar concrete ideeën 

zochten om onze workshop vorm te geven. Het enige dat zeker al vast stond, was de opbouw van onze 

workshop, namelijk: 1) inleiding 2) inleefspel 3) nabespreking. Deze laatstgenoemde vonden we uiterst 

belangrijk, gezien Van Alstein (2018) meermaals benadrukt dat het noodzakelijk is om van actie naar 

reflectie te gaan.  

 

Na heel wat denkoefeningen kwamen we tot de grote lijnen van onze workshop. Hier en daar werden 

onderdelen nog geschrapt, gewijzigd, geherformuleerd en geherstructureerd. Telkens wanneer 

iemand bedenkingen had, was hier ruimte voor en stonden we open voor elkaars inbreng. Dit zorgde 

ervoor dat onze workshop een enorm groeiproces heeft doorgemaakt. We namen elk een onderdeel 

van de workshop voor onze rekening, maar zagen het niet als een individuele taak. We bekeken elkaars 

werk, gaven feedback waar nodig en vulden elkaar aan. Communicatie stond echt centraal tijdens het 

uitwerken en voorbereiden van deze workshop.  
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6.2. Ervaring en feedback  
 

Bij het uittesten van de workshop kozen we ervoor om het gedeelte uit te testen waarbij leerlingen in 

groep de standjes met maatschappelijke domeinen ontdekken en hierbij hun rolfiches invullen. Door 

de coronamaatregelen was het zo dat de ‘leerlingen’ niet konden rondwandelen tussen de 

verschillende standjes maar dat wij de standjes verplaatsten van groepje naar groepje. Ondanks dit 

beperkend gegeven, gaf het testmoment een realistische kijk op hoe onze workshop in het echt zou 

verlopen. 

 

Onze ervaring was dat dit gedeelte van de workshop grotendeels goed in elkaar zat. De ‘leerlingen’ 

hadden slechts een minuut over voordat het volgende standje bij hen kwam, de timing zat dus vrij 

goed. Verder leek de afwisseling in de didactische materialen wel te werken en ervoor te zorgen dat 

de ‘leerlingen’ bleven meewerken. Nadat we de standjes voor de vierde keer rond brachten, merkten 

we echter een soort ‘moeheid’ bij de leerlingen. Dit leek een kantelpunt te zijn tijdens de workshop. 

Het einde was namelijk nog niet nabij en de ‘leerlingen’ zouden zich  nog enige tijd moeten 

concentreren op de twee nieuwe maatschappelijke domeinen die hen aangeboden zouden worden. 

Dit is iets wat ook naar voren kwam in de mondelinge en schriftelijke feedback op onze workshop. Een 

oplossing voor dit probleem bedenken was niet eenvoudig omwille van het feit dat we ons niet konden 

vinden in de twee meest voor de hand liggende oplossingen voor dit probleem. Een eerste oplossing 

zou zijn om de tijd per standje heel wat in te korten. Dit was niet mogelijk omdat de timing eigenlijk 

redelijk goed zat. Een tweede mogelijkheid was om één of twee van de maatschappelijke domeinen te 

schrappen. Hier stonden we niet achter omdat we met deze workshop net wilden aantonen dat 

armoede een rol speelt in heel wat maatschappelijke domeinen. Een oplossing vonden we in het 

inlassen van een kort intermezzo. Nadat de leerlingen drie standjes bezocht hebben, wordt een 

moment ingelast waarop de leerlingen per groepje kort het personage op hun rolfiche voorstellen aan 

de rest van de klas. Hierdoor wordt de rondgang even onderbroken, waarna de leerlingen verder aan 

de slag kunnen. Dit zorgt er ook voor dat de leerlingen een bredere kijk op de armoedeproblematiek 

krijgen. De verschillende rollen hebben namelijk elk hun redenen waarom ze in armoede leven. 

 

Een tweede punt van feedback dat we zeker willen meenemen is duidelijker aangeven wat er 

weggelaten kan worden of toegevoegd kan worden wanneer deze workshop in een bepaalde 

onderwijsvorm gegeven wordt. Welke zaken kunnen weggelaten worden wanneer deze workshop in 

het TSO of KSO gegeven wordt? Dit is belangrijk om bij stil te staan bij het maken van een workshop 

en iets wat we dan ook gedaan hebben. Doorheen de workshop worden telkens aanbevelingen 

gegeven die aangeven wat je als leerkracht kan doen om de workshop toegankelijk te maken voor 

zowel leerlingen uit het ASO, TSO als leerlingen uit het KSO. 

 

Tot slot vonden we het een heel leerrijke ervaring om onze workshop te tonen, onze workshop echt 

naar de praktijk te brengen. Hoewel je veel kan nadenken over wat goed zou werken in een workshop 

en wat niet, is het nog steeds beter om echt in de praktijk te gaan uittesten wat werkt en wat niet. Het 

testmoment heeft ons doen stilstaan bij bepaalde keuzes die we maakten en ons doen nadenken over 

wat er nog beter kon. We waren blij dat het grotendeels in orde was en stuurden bij waar nodig, 

waardoor we nu dit resultaat met trots kunnen voorleggen.  
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8. Bijlagen  
 

Bijlage 1: Interviews  

Interview 1: Sara Van Den Berghe   

 

Naam: Tim Maertens 

School: Koninklijk Atheneum 1 Brugge  

Vak: Geschiedenis (in CLIL) en 
Gedragswetenschappen 

Onderwijsniveau: ASO 

Graad: 2e en 3e graad 

Ervaring: 6 jaar 

 

Interview: 

I: Wat zegt de term ‘burgerschap’ u? 

In het GO verstaan wij hieronder de leerlingen wegwijs maken in onze democratie, hoe moeten we 

actieve burgers zijn. 

Draait rond stemrecht, politieke beslissingen, hoe met armoede wordt omgegaan, rond economie… 

I: Kunt u enkele voorbeelden geven van hoe burgerschap bij u in de les aan bod komt? Dit kan heel 

breed zijn of heel concreet… Op welke manier doet u nog aan burgerschapseducatie in de les? 

Voornamelijk in geschiedenis: binnen de periode Middeleeuwen en Nieuwe Tijd werken ze rond 

politiek, economisch, cultuurl. Gaat over de opkomst van parlementarisme, machtsstrijd en dan 

telkens de actualisering tot op de dag van vandaag op sociaal en politiek vlak. 

Gedragswetenschappen: stukje rond individueel en gemeenschappelijk belang (politieke luik en sluit 

aan bij cultuurwetenschappen waar ze dan al die domeinen zien) – strijd tussen individueel, collectief 

en groepsbelang (ook bv ivm vakbonden). Ze zien ook een stuk rond participatie in het 

verenigingsleven, gemeenschapsleven 

 In de 3e graad is er een heel stuk rond armoede. Werken rond slavernij, opkomst van egalitaire 

maatschappij en hoe wij daar nu in leven of er nog kloven zijn met bepaalde sociale klassen. En in 
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gedragswetenschappen in het leerplan werken we rond samenhang en wisselwerking + de stap naar 

de moderne slavernij wereldwijd.  

I: Welk lesmateriaal gebruikt u hierbij? 

Ik werk met een eigen cursus gebaseerd op de cursus van Elchardus van VUB: “inleiding tot sociologie”.  

I: Rond welk thema hebt u het laatst gewerkt dat te maken had met burgerschapseducatie? 

Vandaag gaf ik nog de les rond slavernij en legden we dan ook de link naar moderne slavernij. Dan 

gebruiken we ook slaveryfootprint.org waarbij leerlingen zelf kunnen uitrekenen hoeveel slaven voor 

hen werken obv hun consumptiepatroon om zo te streven naar bewustwording. 

I: Als er bepaalde actuele zaken hot topic zijn in de wereld en in de actualiteit, gaat u daar dan met uw 

leerlingen eens bij stilstaan? Op welke manier pakt u dit dan aan? 

Ik probeer waar mogelijk die link te maken bv. ook met blacklivesmatter (in de les met slavernij). Ook 

rond de hashtag alllivesmatter in context plaatsen. Zodat de leerlingen begrijpen wat het betekent. Zo 

kunnen de lln ook hun vragen stellen die ze soms niet durven vragen. 

Ook rond de amerikaanse verkiezingen. Zeker in geschiedenis heel veel mogelijkheden om die actua 

te linken. 

Kan daar geen hele les aan geven want het leerplan is te strak en de directie wil niet dat er zoveel 

wordt aan besteed. Veel druk van bovenaf. 

I: Voelt u aan dat er nood is aan burgerschapseducatie binnen uw lessen/school? Of vindt u dit niet zo’n 

interessant/nodig leeronderwerp? 

Ik denk dat er momenteel niet genoeg BE kan zijn. De recente trend richting onverschilligheid in de 

politiek en de tendens naar rechts is heel gevaarlijk en dat moet gecounterd worden. Maar van bovenaf 

moet dit natuurlijk ook mogen.  

I: Is er bij u in de klasruimte plaats voor discussie en debat omtrent moeilijkere 

maatschappelijke/politieke onderwerpen? Hoe organiseert u dit dan? 

Ik ga het nooit afblokken, ik ga er sowieso op ingaan. Als het past in het leerplan doe ik er wel hele 

lessen over, maar sowieso anders wel even op ingaan. Ik wil op alles een antwoord geven of toont aan 

van over 2 maand hebben we daar les over. 

I: Komen er soms onderwerpen of initiatieven in verband met burgerschap naar boven vanuit de 

leerlingen zelf? Gaat u hier dan op in. 

Weinig. Als ik als leerkracht erover begin hebben ze wel wat te zeggen. Ze worden ermee 

geconfronteerd. Maar zelf erover beginnen gebeurt zelden. 

I: Zijn het vooral de sociale vakken die stilstaan bij burgerschapseducatie of zijn er nog andere bepaalde 

vakken die hierop focussen? Welke vakken zijn dit dan? 



   
 

34 
 

Zedenleer en alle levensbeschouwelijke vakken. Die werken ook vaak samen en laten dan sprekers 

komen. 

In Nederlands doen ze ook aan debatteren, en leren ze dit. Luisteren, kritisch zijn, eigen mening 

verkondigen op een respectvolle manier. Ook debatwedstrijden doen ze dan aan mee. 

Over het hele 6e jaar gaan ze als de GWP een week (met steun van koning boudewijn fonds) op SIM-

elections project. Dan moeten ze fictieve partijen oprichten, partijpunten aanbrengen, verkiezingen 

doen+ wordt gekoppeld aan een goed doel + ze bezoeken het parlement. 

I: Probeert u ook de leerlingen echt in contact te laten komen met mensen met verschillende 

achtergronden, diverse verhalen? Op welke manier doet u dit dan? 

Ik heb dat nog niet gedaan. Worden wel mensen uitgenodigd met migratieachtergrond die komen 

praten in de lessen levensbeschouwing. 

I: Worden er op uw school uitstappen georganiseerd die te maken hebben met burgerschapseducatie? 

Welke uitstappen zijn dit dan? 

In 6e middelbaar is er een tweedaags project rond de jodenvervolging en genocide. Gaan dan naar de 

kazerne Dossin en het fort van Breendonk + nadien zijn er workshops en verwerking van hun 

indrukken. Rond vreemdelingenhaat, propaganda, opkomst van extreemrechts. 

3e middelbaar humane gaan ook strandafval gaan opruimen aan de belgische kust. dat heeft dan te 

maken metmilieu en burgerschap. 

India-project om de 2 jaar waarbij ze samen met SISP (organisatie in India die school heeft opgericht 

voor de allerarmsten). Zamelen hier geld voor in door activiteiten te organiseren, zamelen materiaal 

in en gaan in de paasvakantie ook op bezoek daar met 21 leerlingen. Ook tijdens het oudercontact 

zetten ze dan een standje en ook van het kerstonbtijt, alle opbrengst gaat naar daar.  

I: Zou u voorstander zijn van een apart vak rond burgerschapseducatie? Waarom wel? Waarom niet? 

Er zijn wel genoeg doelstellingen om daar een apart vak van te maken. Nu is het probleem dat het 

overal een beetje aan bod komt, maar dat de leerlingen het niet allemaal kunnen linken en het grote 

beeld snappen. Als het een vak is dat werk rond politiek, armoede, participatie, etc. zouden ze daar 

wel echt veel aan hebben. 

I: Wordt er op uw school samengewerkt met externe partners rond thema’s die te maken hebben met 

burgerschapseducatie? 

We werken wel samen met het ngo SISP dus (india). 

We doen elk jaar ook een pop-up koffiebar in het kader van Music For Life en dan steunen ze een lokaal 

goed doel (vorig jaar vzw poverty in Jabbeke). Elk jaar is er een kerstontbijt en alles dat overblijft gaat 

naar De Kaba in Brugge (voedselbank) die het voedsel verdeelt. 

We zijn ook een Fair trade school dus doen ook met de richting handel stellen we een verkoopstand 

op in partnerschap met Oxfam. 



   
 

35 
 

I: Stel dat je met een negatief klasklimaat zit, hoe ga je ervoor zorgen dat dit een open klasklimaat 

wordt waarbij leerlingen hun mening mogen verkondigen? 

Door ze in kleinere groepen eerst op te delen zodat ze samenwerken met mensen die ze 

kennen/vertrouwen en dan nadien naar voor laten brengen in een soort videopresentatie of 

nieuwsflash ofzo zodat ze er toch over kunnen praten maar dan niet voor de hele klas. Want ze doen 

dat al niet graag op die leeftijd, zijn bang voor afgang, etc. 

I: In de vakoverschrijdende eindtermen wordt ook aandacht besteed aan burgerschapseducatie.  

Is er iemand verantwoordelijk op jullie school om dit op te volgen? Hoe vervult die persoon zijn rol? 

Nee, niemand werkt daar rond. Vroeger was er een werkgroep rond vakoverschrijdende eindtermen. 

Maar omdat dit (VOET’en) misschien weer zou verdwijnen uit de leerplannen bestaat dat niet meer. 

Leerkrachten waren alleszins geen fan van die VOET want ze willen niet rond meer werken dan hun 

vak. Moest het dus in een apart vak gegoten worden zou dat veel concreter uitgewerkt worden. Nu 

lijkt het meer vrijblijvend, en doen de leerkrachten de thema’s waar ze zin in hebben. 

Is burgerschapseducatie iets waar u vanuit de school of andere externe organisaties mee geholpen 

wordt om dit in de klas aan bod te laten komen of is dit vooral op eigen initiatief? 

Volledig op eigen initiatief. Zelf op poten zetten en partners gaan zoeken of wat allemaal aangeboden 

wordt van materiaal.  

De 6 humane gaat bijvoorbeeld ook elk jaar naar de rechtbank. Dat draait dan rond de werking van 

justitie. 

Wat zijn volgens u nog pijnpunten op het vlak van burgerschapseducatie in de klas/school? 

Het zijn vaak dezelfde leerkrachten die dat soort zaken ten harte nemen en die zaken zelf gaan 

organiseren. 

Hangt ook sterk af van je directie, zij hechten er nu niet zoveel belang aan. We willen een directie die 

dat meer in het licht zet zodat elke leerkracht gedwongen wordt om daar rond te werken. Sommige 

“vakidioten” doen enkel hun vak. Maar onderwijs is meer dan dat en het is steeds meer nodig dus het 

team moet daar wel op inzetten. 

Zijn er in de toekomst nog plannen op school in verband met burgerschapseducatie?  

De meeste van hun projecten zijn wederkerend (debatwedstrijden, bezoek aan Fort van Breendonk, 

SISP-project, SIM-verkiezingen, kerstontbijt,...). 

We doen ook: KA for kovalan, music for life, de trein der duizend (20tal leerlingen die gewerkt hebben 

rond de jodenvervolging en dan effectief met de trein met 975 lln van andere scholen de trip maken 

naar Auswitch). Dit is een samenwerking tussen de leerkrachten van humane, geschiedenis en 

levensbeschouwing...Weer diezelfde vakleerkrachten. 

Nog andere projecten? 
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Herdenkingsplechtigheid voor WO 1 en 2 op 11 november met spreker en herdenking van WO 1 en 

WO2 voor de vijfdejaars. Er is een standbeeld voor hun school met de overledenen van in de buurt. 

Wordt muziek en poëzie gebracht. Conflict wordt benadrukt.  

Interview 2: Shari Stevens 

 

Naam: Sophie Coppieters 

School: EDUGO Campus De Toren 

Vak: Godsdienst, Nederlands, MAVO 

Onderwijsniveau: TSO-niveau 

Graad: 1e & 2e graad 

Ervaring: 8 jaar  

 

Interview: 

I: Wat zegt de term ‘burgerschap’ u? 

Hmm, wat zegt mij dat eigenlijk? Die term heeft te maken met de vernieuwing van het onderwijs, daar 

is de klemtoon op gekomen dat dat iets is dat overkoepelend in alle vakken moet zitten. Dat doet mij 

ook denken aan de VOET van vroeger. De vakoverschrijdende overschrijdende eindtermen. Dat lijkt 

mij iets te zijn dat sowieso overkoepelend is en dat in eender welke les kan ter sprake komen. Dat is 

wel echt iets dat moet gedragen worden door de gehele school en niet alleen door een specifieke klas 

of vak. Het gaat over bepaalde thema’s die in de samenleving aanwezig zijn, die je naar uw klas brengt 

om daar samen met uw leerlingen in te verdiepen. 

 I: Kunt u enkele voorbeelden geven van hoe burgerschap bij u in de les aan bod komt? Dit kan heel 

breed zijn of heel concreet… 

Bij mij. Euuuhm. Ik geef zelf godsdienst, dus bij mij komt dat wel heel vaak aan bod. Ik vind eigenlijk 

als er zo geen bijbelverhalen zijn, alhoewel ook met bijbelverhalen, dan komt er burgerschap aan bod 

in mijn les. Ik gebruik zelf ook veel actualiteit en daarmee komt dat aan bod in mijn lessen.  Als er zo 

dingen gebeurd zijn dat ik toch wel echt eens wil laten zien, wil ik de leerlingen daar wel eens over 

laten nadenken. Vaak gaat dat dan over dingen dat wij vaak vanzelfsprekend vinden, bijvoorbeeld 

sociale rechten, maar dat dat niet zo vanzelfsprekend is voor sommige anderen. En er echt wel bewust 

van maken dat het totaal anders kan zijn. Dus op die manier breng ik dat wel echt in mijn lessen. Vooral 

via actualiteit dus echt wel. 

 I: Welk lesmateriaal gebruikt u hierbij? 
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Media, gohja, sowieso artikels gebruik ik wel vaak, maar dan wel artikelen die ik projecteer. Ik ga dat 

niet voor iedereen afdrukken. Of ook mondeling gewoon in een klasgesprek. Als dat zo iets is dat mij 

’s ochtends te binnen is geschoten, of dat kan zelfs op het moment zelf zijn, of ik zoek dat nog vlug 

eens op, maar meestal is dat via het scherm dat wordt getoond. Soms ook eens in cursusmateriaal bij 

een oefening dat gelinkt is aan voorbeelden of actualiteit, maar vaak zijn dat thema’s die spontaan aan 

bod komen.   

I: Rond welk thema hebt u het laatst gewerkt dat te maken had met burgerschapseducatie? 

Goh, amai. In 4STW gaat het over kiezen. Ja eigenlijk ja, bij godsdienst is dat zo ruim…. Ik denk dat ik 

in elk thema wel burgerschap breng. Ik kan zo niet direct iets zeggen dat echt puur burgerschap was, 

maar in elk thema steek ik dat er wel zo wat in maar dan gelinkt aan theorie ofzo. Als ik denk bij 4STW 

dan gaat dat over kiezen en dan bijvoorbeeld van keuzes die je kunt maken, wilt maken, die je moet 

maken. Maar dan ook zo de andere kant, bijvoorbeeld van mensen die moeten vluchten zijn, of dat die 

dan ook bepaalde keuzes hebben moeten maken, kunnen maken, of willen maken. In dat opzicht 

vooral dan. Dus welk thema het ook is het wordt altijd gelinkt naar burgerschap, of toch in de ruime 

zin ervan. 

I: Dus bijvoorbeeld wat je nu zegt over die vluchtelingen, dat zijn aparte thema’s, maar je gaat die dan 

wel koppelen aan onderwerpen of gesprekken die binnen burgerschapeducatie passen?   

Ja, inderdaad, heel veel eigenlijk, om niet te zeggen altijd. Ik maak ook veel vergelijkingen bijvoorbeeld 

in de richting van voeding en verzorging. Dat is ook een 4de jaar. Daar kwam ook nog een stukje van 

sociale media aan bod. Dat ging dan terug over dat kiezen. Van als je bijvoorbeeld dingen kiest, op 

basis van wat doe je dat? Dan kwam er vaak aan bod dat ze op Instagram rekening gaan houden met 

bepaalde influencers, dus mensen die veel volgers hebben. Dan kwam er echt wel vaak terug dat zo’n 

mensen mijn leerlingen echt wel beïnvloeden. Dan wil ik ze ook wel eens bewust maken van wat je 

allemaal ziet is niet altijd perse waar of realiteit. Ik had toen wel een voorbeeld gegeven van mezelf 

dat ik er zo een paar volg en dat die vaak wel heel gemakkelijk spreken hebben. Bijvoorbeeld met de 

lockdown. Dan zeggen die influencers van ja “Ge moet in uw kot blijven!!”, maar tegelijkertijd worden 

ze dan wel gesponsord met vanalles en nog wat. Zo zijn er dan bijvoorbeeld die speelgoed krijgen voor 

hun kinderen, of het een of ander. Dan zei ik ook van, jullie spiegelen zich zo hard aan die mensen, 

terwijl er anderen zijn die geen tuin hebben of klein wonen. Dan heb ik wel duidelijk gemaakt dat het 

soms veel gemakkelijker lijkt dan het in realiteit is. 

I: Ahja oké. Je vertelt nu dat je bepaalde thema’s aanbrengt in uw klas omtrent de actualiteit. Maar 

hoe ga je dat specifiek aanpakken in uw les? 

Goh, ik heb heel graag gesprekken met eigen meningen. Ze mogen zeker hun mening zeggen in mijn 

klas, dat schrikt mij zeker niet af als leerkracht. Het is dus vooral in een klasgesprek. Ze krijgen in het 

begin van het schooljaar ook een competentiefiche en dan is het belangrijk dat ze hun mening durven 

zeggen. Dat is daar onder andere een punt van, maar wel altijd op een beleefde manier en anderen 

laten uitspreken. Er zijn dus zeker een aantal regels of voorwaarden tijdens deze gesprekken, maar ik 

vind het super belangrijk dat ze hun eigen mening geven. Dit jaar heb ik dat nog niet zo gehad maar ik 

heb wel al heel duidelijke meningen gehad van leerlingen die niet stroken met de anderen. Maar ik 

vind wel dat ze ook een mening mogen hebben. Aleja, ik ga dat zeker niet uit de weg gaan, en ik ga ze 
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vooral laten uitspreken. Maar meestal probeer ik dan wel tot een conclusie te komen waarin duidelijk 

wordt dat iedereen een bepaalde mening heeft en dat er respect moet zijn voor alle verschillende 

meningen. Ik vind het ook belangrijk dat ze hun mening op een goede manier kunnen verwoorden en 

dat ze die kunnen onderbouwen met argumenten, waarom wel of waarom niet. 

I: Oke, interessant. Dan heb ik een volgend vraagje… 

Maar zit ik eigenlijk op de juiste lijn of? Want ik zeg hier maar wat dingen.. Ik weet niet zo goed of ik in 

de juiste richting zit… 

 I: Ja zeker, het gaat hem in essentie dus echt over die burgerschapeducatie en die nieuwe vakken zoals 

school en maatschappij, of andere thema’s die echt vakoverschrijdend zijn op school. Of in hoeverre is 

dat aanwezig in bepaalde vakken. Het is dan de bedoeling dat wij dan daar zelf ook eens over gaan 

nadenken en een workshop gaan ontwikkelen over een bepaald burgerschap thema, dus echt specifiek 

lesmateriaal.   

 Ahja ja, oké. Ik ben dus juist (lacht). 

 I: Dan terug naar mijn vraagje. Voel jij aan dat er nood is aan burgerschapseducatie binnen uw 

lessen/school? 

Ja, ik denk dat wel. Het heeft sowieso te maken met de leerlingen die je voor u hebt. Maar sommige 

hebben vragen die ze thuis niet kunnen stellen of zitten met dingen waarmee ze thuis niet terecht 

kunnen. Ze gaan dat niet direct vragen aan het begin van het schooljaar, maar ze gaan dat wel 

naarmate de lessen vorderen, vragen over durven stellen. Dat is wel echt super belangrijk. Dat is wel 

belangrijk dat ze ergens terecht kunnen met hun vragen, dat merk ik zeker wel. Of bijvoorbeeld met 

die actualiteit opnieuw. Sommige leerlingen hebben echt geen interesse in die actualiteit, maar bij 

anderen dan weer echt wel. Sommige willen er meer over weten, maar dan ontbreekt er soms kennis. 

Maar ik weet ook niet alles, dat geef ik dan ook wel toe. Dat ik het zelf ook eens moet opzoeken, maar 

dat ik er zeker op ga terugkomen. Maar het is wel belangrijk dat ze die vragen kunnen stellen en dat 

er ruimte wordt gemaakt. 

Gelijk vorig jaar met Black Lives Matters. Er waren leerlingen die een andere mening hadden dan hun 

ouders. Dat is zeker geen simpele thuissituatie. Ze vroegen dan aan mij hoe ze dat op een rustige en 

goede manier kunnen overbrengen thuis. Dus ale, ik vind dat wel echt belangrijk dat ze daarmee bezig 

zijn en dat ze durven in dialoog gaan. 

 I: Oke, duidelijk. En als er zo’n topics boven komen, zoals die BLM, in uw klas. Zou je dan durven daar 

echt een hele les aan besteden of? 

Ja heel zeker, ik heb daar echt effectief een les en een half over aan besteedt aan BLM.  Ik heb dat zo 

gedaan met een brief die werd geschreven, dus zo een opiniebrief. Dat was in de lockdownperiode en 

ik had via smartschool al een berichtje gestuurd dat ik daar hun mening over wou weten. Sommige 

hebben mij daar dan echt uitgebreid op beantwoord via smartschool, dat ze de situatie van BLM echt 

super erg vonden, enzovoort. Ale, het was wel duidelijk dat het leefde onder mijn leerlingen.  Dan heb 

ik de eerste of de tweede les als er terug contactmoment was, dat was voor MAVO (maatschappelijke 

vorming) dan, heb ik dan die BLM klassikaal besproken. Dat was echt zeker een lesuur, ik denk zelfs 
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twee. Dat was ook echt de bedoeling dat ze erna ook hun mening gaven. Ik had dan ook zowat een 

begeleid gesprek gedaan, maar dat was niet zo simpel door de corona-maatregelen. De leerlingen 

zaten zo allemaal verspreid, dus ze zaten niet in een vertrouwde klasgroep en omgeving, want ze zaten 

op alfabetische volgorde. Toen merkte ik wel dat dat invloed had. Het waren ook allemaal delicate 

zaken. Daar waren ze zowel niet echt happig over toen om erover te spreken. 

I: Oke, jij geeft dus vooral die vakken zoals godsdienst en MAVO, en dat zijn ook echt vakken die daarbij 

aanleunen. Maar zijn het vooral de sociale vakken die stilstaan bij burgerschapseducatie of zijn er nog 

andere bepaalde vakken die hierop focussen? 

Goh eigenlijk ja, ik geef ook Nederlands en ik moet daar echt wel eerlijk toegeven. Daar ben ik weinig 

of niet mee bezig, dat geef ik wel toe. Bij Nederlands is er ook de werking van ORM (openruimtemodel), 

dat is al één zaak. Plus, als er echt instructiemomenten zijn, dan gaat dat echt over de leerstof van 

ORM. Wij weten wel dat actualiteit ook aan bod komt bij MAVO en wij zijn ook aanwezig tijdens die 

momenten. Dus in die zin zijn we daar wel constant mee bezig. Elke leerling kan dan ook kiezen 

wanneer ze bezig zijn met MAVO. 

 I: Wat is ORM? 

Dat is eigenlijk een open klasruimtemodel. Dat is Nederlands, Wiskunde, MAVO en Frans. De leerlingen 

gaan dus aan de hand van een weekplanning werken.  Ze mogen kiezen wanneer ze aan wat werken, 

maar tegen het einde van de week moet het dus gewoon af zijn. Wij zijn coach in dat lokaal. 

 I: Amai, interessant model en vernieuwend. Je zei dat je belang hecht aan die verschillende meningen. 

Probeert u ook de leerlingen echt in contact te laten komen met mensen met verschillende 

achtergronden, diverse verhalen? Op welke manier doet u dit dan? 

Ja, zeker. Bij godsdienst is dat super vaak met getuigenissen. Als je puur theoretisch iets zegt, dan komt 

dat echt niet binnen. Ik ga persoonlijk ook veel beter onthouden als ik zie wat mensen hebben 

meegemaakt, dan puur een tekst met theorie. Ik vind die getuigenissen ook echt belangrijk. De 

leerlingen kunnen daar dan een gezicht op plakken en een bepaalde context. Dan heb je ook echt wel 

een bepaald effect op die leerlingen. 

 I: Ja, zeker. Dat maakt de lessen ook interessanter voor hen. Worden er op uw school uitstappen 

georganiseerd die te maken hebben met burgerschapseducatie? Welke uitstappen zijn dit dan? 

Ja tuurlijk, in het derde jaar gaan ze naar Ieper en dan is dat een hele dag. Het 5de gaat naar Breendonk. 

Er worden wel echt uitstappen gedaan. Wij met mavo hebben ook de mensenrechtenwandeling 

gedaan in Gent. Er wordt echt wel nog veel gedaan bij ons. Ik kan niet alles benoemen want ik sta niet 

in alle jaren. Er zijn er zeker nog, zeker bij IO en sociale wetenschappen enzovoort. 

Wij zijn met godsdienst ook naar een moskee geweest en ook naar Lourdes, om twee godsdiensten te 

bekijken. In het 3de en 4de gaan ze ook naar de Joodse wijk in Antwerpen. Dat is een multiculturele 

week dan dat ze hebben. Dat is mega interessant. Alles wordt een beetje op basis van die week 

geregeld. De leerlingen zelf vinden dat ook super leuk.   
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I: Wordt er op uw school samengewerkt met externe partners rond thema’s die te maken hebben met 

burgerschapseducatie? 

Ja, gastsprekers worden zeker uitgenodigd. Bijvoorbeeld bij de sobere maaltijd, dat gaat altijd naar een 

bepaald doel en meestal komt er dan ook iemand spreken van dat doel. Maar de laatste jaren is dat 

geweest met een ervaringsdeskundige die werkt in de armoede. 

I: Oké. Heel wat initiatieven dus. Zou u voorstander zijn van een apart vak rond burgerschapseducatie?  

Nee, eigenlijk niet. Dat komt echt wel in heel veel vakken aan bod en anders zijn er echt overlappingen. 

Als ze bepaalde thema’s overal zien, gaan ze dat misschien beu geraken. Dan gaat dat zijn doel missen 

denk ik. 

I: Stel dat je met een negatief klasklimaat zit, hoe ga je ervoor zorgen dat dit een open klasklimaat 

wordt waarbij leerlingen hun mening mogen verkondigen? 

Euuuuhm, goh, ik zelf, met twee uur meestal in een klas kom ik daar bijna niet aan toe. Dat is echt te 

weinig. Meestal wordt dat dan wel zo gedaan tijdens het moment met de titularis. Maar we doen wel 

de boot. Ken je dat? Ik zal dat eens tonen. Dat is zo een spelachtig iets, en dan kunnen ze zich beter 

inschatten hoe anderen zichzelf zien in de klas. Gelijk je hebt de kapitein, dat spreekt voor zich, maar 

ook iemand die in het kraaiers nest zit. Dus die de andere in het oog houdt. Voor sommigen is dat wel 

eens een spiegel voor krijgen. Hoe ziet de rest mij? Hoe zie ik mezelf? Dat gaat niet altijd 

overeenkomen. Dat kan soms wel een beter klimaat scheppen omdat je dan weet, oke hoe denken 

anderen over mij? En is dat wat ik wil dat ze over mij denken. Wil ik beter overkomen? Dus dat is al 

een ding dat we doen. 

Dan, ik ben nu zelf ook titularis in het eerste jaar en daar hebben wij een klasuur. Dat is een uur in de 

week dat we hebben, waar we ook tal van theorie zien, maar ook gaan werken aan die band met elkaar 

als klas. Echt wel zowat teambuilding. 

I: Dan zoals je zei is burgerschap iets vakoverschrijdend. Is er iemand verantwoordelijk op jullie school 

om dit op te volgen? Hoe vervult die persoon zijn rol? 

Ik weet dat niet. De vernieuwing zit nu ook nog maar in het tweede jaar. Nu dit jaar is het tweede jaar 

bezig aan de vernieuwing en ook we zijn nog volledig ons eerste jaar in voegen aan het steken. Dat is 

nog altijd met de PDCA, het formuleren van leerlingendoelen. Dat is zo dat we echt wel gaan kijken 

van: oké wat hebben we gepland? Wat willen we veranderen? We zijn daar totaal nog niet in vooruit. 

Of met bezig van hebben we dat nu al bereikt of niet? We zijn nu nog aan het kijken en aan het 

beoordelen of we dat zelf al goed brengen aan ons leerlingen. Dus ik weet nu niet of er daar nu eigenlijk 

echt iemand met bezig is. Maar als je zou kijken bij die geïntegreerde leerplannen dan zou dat daar 

ook moeten instaan. 

I: Maar het is dus niet zo dat je weet dat er echt iemand is die dat gaat bevragen aan de verschillende 

vakgroepen of er al gewerkt is rond bepaalde burgerschapthema’s? 

 Nee, ik denk dat echt niet. 
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I: Wat zijn volgens u nog pijnpunten op het vlak van burgerschapseducatie in de klas/school? 

Goh ja, ik denk dat er sowieso nog zijn. Ik denk dat ik daar de minst goede kijk of heb want ik ben er 

eigenlijk constant mee bezig in mijn eigen lessen. Ik zie dat niet als pijnpunt, maar ik weet niet hoe dat 

in andere lessen is. Ik weet wel dat uitstappen ook vakoverschrijdend kunnen zijn met Nederlands en 

Frans bijvoorbeeld, maar in hoeverre er daar echt burgerschap in zit, weet ik echt niet.   

I: Zijn er in de toekomst nog plannen op school in verband met burgerschapseducatie?  

Ik weet dat eigenlijk niet. We zijn daar nu echt niet met bezig door corona enzo, want het is echt wel 

een bizarre tijd voor het onderwijs. We mogen nu al blij zijn dat de leerlingen naar school kunnen 

komen. Kan daar gewoon geen antwoord op geven. Ik ben er wel zeker van dat wij er op school wel 

echt mee bezig zijn, maar dan eerder vakgroepen onderling. Eerlijk denk ik gewoon dat er nog velen 

zijn in de eerste en tweede graad die nog niks weten over die burgerschap omdat die vernieuwing daar 

nog niet zit.    

I: Oke, dat waren mijn vragen. Bedankt voor uw tijd en het interview. Ik vond het alleszins eens 

interessant om een inkijk te krijgen in uw school en lessen omtrent burgerschap. 

(lacht) Dat is heel graag gedaan. Ik vond het ook leuk om hier eens over na te denken.  

Interview 3: Servaas Van Tricht 

 

Naam: Els Vandoorne 

School: Campus Richtpunt Gent 

Vak: Toerisme 

Onderwijsniveau: TSO 

Graad: 3de graad 

Ervaring:  

 

Samenvatting interview: 

De leerkracht kent de term burgerschapseducatie en vindt het een belangrijk deel van waar 

leerkrachten mee bezig horen te zijn. Burgerschapseducatie als het ervoor zorgen dat leerlingen met 

beide voeten in de realiteit staan, ervoor zorgen dat leerlingen weerbaar zijn. Het is belangrijk dat 

leerlingen kritisch zijn zonder dat ze alleen maar kritiek geven: het stellen van vragen als: ‘waarom is 

iets op een bepaalde manier?’ horen bij deze kritische houding. De leerkracht benadrukt dat de grens 

tussen burgerschapseducatie en opvoeden heel nauw is: zijn bepaalde zaken echt 
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burgerschapseducatie? Er zijn dan ook heel wat zaken waar de leerkracht mee bezig is die misschien 

eerder onder de noemer ‘opvoeden’ vallen maar die eveneens als ‘burgerschapseducatie’ aanzien 

kunnen worden. 

Welke thema’s rond burgerschapseducatie komen aan bod in de lessen? Heel wat thema’s komen aan 

bod op vraag van de leerlingen zelf. Ze zien iets op het nieuws, ze lezen een artikel… en komen hierover 

met vragen in de les. De thema’s waar leerlingen iets aan hebben zijn ook vaak deze thema’s waar ze 

zelf mee naar voren komen in de lessen. Wanneer leerlingen met een bepaald thema en bepaalde 

vragen in de les komen probeert de leerkracht hen eigenlijk de vaardigheden aan te leren om tot 

antwoorden te komen om het thema beter te begrijpen. Dit doet ze door hen aan te leren hoe ze een 

‘goede’ bron kunnen herkennen, na de les een artikel door te sturen rond hetzelfde thema of in een 

latere les nog eens terug te komen op een thema. Actualiteit is iets wat in heel wat lessen van de 

leerkracht aan bod komt. Verder is het soms de directie die met bepaalde thema’s naar voren komt 

om in de lessen eens te bespreken. Hier is de leerkracht niet zo’n fan van: thema’s rond 

burgerschapseducatie zijn moeilijk van bovenaf te bepalen. De leerkracht werkt dan ook liever rond 

thema’s waar de leerlingen zelf mee afkomen, waarrond ze zelf met vragen zitten. Deze gebruikt ze 

vervolgens om aan de leerlingen algemene vaardigheden aan te leren die ze ook op andere thema’s 

kunnen toepassen. 

Wanneer de leerkracht toch een thema wil introduceren dat ze zelf wil bespreken of dat vanuit de 

directie komt, zal ze dit goed voorbereiden. Dit kan dan aan de hand van enkele stellingen waarbij 

leerlingen antwoorden met rode of groene kaarten of aan de hand van een Kahoot. Wanneer een 

thema niet aanslaat, ligt dit waarschijnlijk eerder aan de aanpak dan aan het thema. Een oplossing ligt 

dan in het praten met collega’s: hoe pakten zij dit thema aan in andere klassen? Hebben zij tips om het 

anders aan te pakken? Deze gesprekken verlopen eerder informeel. Ten slotte wordt elke uitstap die 

de school voorziet, gelinkt aan burgerschapseducatie op de één of andere manier. Vanuit het idee 

leerlingen tot zelfstandige burgers te maken met beide voeten in de wereld. 

Op welke manier wordt voor een veilig en open klasklimaat gezorgd? Een eerste belangrijk punt is 

ervoor te zorgen dat leerlingen geïnteresseerd zijn in het thema dat besproken wordt: dit kan enerzijds 

doordat de leerlingen het thema zelf aanbrengen en anderzijds doordat het thema op een interessante 

manier wordt aangebracht. Een tweede belangrijk punt is het organiseren van de discussie: hoe 

gevoeliger het thema, hoe beter de discussie georganiseerd moet worden. Een derde belangrijk punt 

is dat enkele basiswaarden als ondergrens gelden in de discussie. De belangrijkste basiswaarde is 

respect: respect voor medeleerlingen en respect voor andere visies. Hierbij is het belangrijk te 

vermelden dat bepaalde leerlingen het moeilijk hebben met het onderscheid tussen een ruzie en een 

discussie. Wanneer leerlingen zich niet aan de basisregels in de discussie kunnen houden, kan het zijn 

dat ze even niet mogen deelnemen maar gewoon moeten luisteren naar de andere standpunten. 

Wanneer leerlingen heel extreme standpunten innemen, zo waren er leerlingen die voor 200% achter 

de moordenaar van Samuel Pathy staan, kan het zijn dat deze naar de directie gestuurd worden. De 

belangrijkste conclusie is dus dat afspraken nodig zijn om te zorgen voor een open en veilig klasklimaat. 

 

Wat is die visie binnen de school op burgerschapseducatie? Binnen de school wordt 

burgerschapseducatie vrij breed gedragen: heel wat leerkrachten en de directie zien het belang 

hiervan in. De rol die de directie hierin speelt is het voorstellen/opleggen van bepaalde thema’s die 
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interessant kunnen zijn om te bespreken en het organiseren van bijscholingen die leerkrachten kunnen 

volgen. Deze zaken leiden tot twee problemen: enerzijds de moeilijkheid van het opleggen van thema’s 

van bovenaf en anderzijds het feit dat het altijd dezelfde leerkrachten zijn die de bijscholingen volgen. 

Het zou beter zijn wanneer meerdere leerkrachten een bijscholing volgen. Verder is het zo dat een 

burgerschapseducatie eerder van leerkracht tot leerkracht en van vak tot vak wordt aangepakt zonder 

dat een overkoepelende visie. Leerkrachten vallen wel terug op elkaar en bespreken eerder informeel 

rond welke thema’s zij werken. Dit werkt, maar het grotere overzicht ontbreekt. De leerkracht is dan 

ook voorstander van meer formeel overleg tussen leerkrachten en een soort document waarin 

leerkrachten kunnen aangeven welke thema’s in welke klassen reeds besproken werden. 

Is een vak rond burgerschapseducatie dan een goede oplossing? De leerkracht is er eerder van 

overtuigd dat dit niet de oplossing kan zijn. Burgerschapseducatie is iets wat in heel wat vakken aan 

bod moet/kan komen, om dit dan specifiek in één vak te gaan concentreren is een stap te ver. Een 

mogelijkheid die ze wel ziet is om de levensbeschouwelijke vakken meer om te buigen naar 

burgerschapseducatie. 

Bijlage 2: Bestaande educatieve materialen  

Bestaand materiaal 1: Sara Van Den Berghe 

 

Werkbundel Armoedebestrijding - Vlaamse Overheid: de kracht van je stem1 

Inleiding  

De werkbundel over armoedebestrijding is een pakket lesmateriaal vanuit de Vlaamse Overheid en 

hun initiatief “De kracht van je stem”. De Kracht van je Stem is het educatieve aanbod van het Vlaams 

Parlement. Opvoeden tot democratisch burgerschap is hun doel. 

Democratisch burgerschap betekent voor hen dat burgers op een actieve manier mee vorm geven aan 

de samenleving en aan hun plaats binnen die samenleving. Kritisch nadenken, democratisch handelen 

en actief participeren aan onze samenleving zijn daar een deel van. 

Deze werkbundel is bedoeld voor leraren/educatieve begeleiders in het secundair onderwijs, Buso, 

Dbso en het volwassenenonderwijs. 

Doel van het materiaal  

Opvoeden tot democratisch burgerschap is hun doel. Democratisch burgerschap betekent voor hen 

dat burgers op een actieve manier mee vorm geven aan de samenleving en aan hun plaats binnen die 

samenleving. Kritisch nadenken, democratisch handelen en actief participeren aan onze samenleving 

zijn daar een deel van. Men wil de leerlingen feitenkennis bijbrengen en hen laten nadenken over 

‘beleid’. 

a. Worden de doelstellingen duidelijk geformuleerd?  

 

 
1 https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/werkbundel-over-
armoedebestrijding?fbclid=IwAR05gvsOF8p-qo9M1PbpZFXcTMeyE-3iKllHGHiu1y3bwtYRHHVmvSQlZqk  

https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/werkbundel-over-armoedebestrijding?fbclid=IwAR05gvsOF8p-qo9M1PbpZFXcTMeyE-3iKllHGHiu1y3bwtYRHHVmvSQlZqk
https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/werkbundel-over-armoedebestrijding?fbclid=IwAR05gvsOF8p-qo9M1PbpZFXcTMeyE-3iKllHGHiu1y3bwtYRHHVmvSQlZqk
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De doelstellingen worden erg duidelijk geformuleerd. Eerst uitgelegd binnen welke contexten van de 

vakoverschrijdende eindtermen dit thema en dit materiaal past. Daarna worden per context de 

verschillende exacte leerplandoelen aangehaald. Als laatste schrijft men ook nog 20 leerdoelen uit die 

aan de hand van dit materiaal behaald kunnen worden. 

b. Worden de doelstellingen behaald?  

 

Ik denk dat de meeste doelstellingen zeker behaald kunnen worden aan de hand van deze werkbundel, 

àls hier speels mee wordt omgegaan. De werkbundel gewoon droog overlopen lijkt mij niet genoeg 

om de doelstellingen te behalen. Als de leraar hier echter creatief mee omgaat, zijn leerlingen kan 

motiveren om echt mee te denken en te participeren, denk ik dat het wel lukt. Hier en daar is wel wat 

uitbreiding nodig om sommige leerdoelstellingen te behalen. Bv het ‘alert omgaan met de media’ lijkt 

me niet zomaar vervuld aan de hand van deze les. Hier zou dan nog wat gewerkt moeten worden, 

bovenop wat enkel in de bundel staat. 

Methode en inhoud  

a. Welke leerinhoud wordt er behandeld?  

 

Deze werkbundel behandelt het thema armoede en armoedebestrijding. Ze doen dit vanuit een heel 

aantal invalshoeken.  

Er wordt gekeken naar armoede en de impact die dit heeft op veiligheid en gezondheid. Er wordt 

gekeken naar stereotypen, machtsmisbruik en vooroordelen in verband met armoede. Men haalt ook 

de politiek-juridische samenleving aan en hoe deze in verband ligt met armoede (rechten, 

besluitsvorming, beleid, etc). Daarnaast belicht men armoede ook vanuit een socio-economische 

invalshoek. Namelijk opvatting ivm welzijn, welvaart, oorzaken van armoede, gevolgen van armoede,... 

Als laatste wil men ook de socioculturele opvatting benadrukken aan de hand van het bekijken van 

verschillen tussen normen, waarden, opinies en omgangsgewoontes. Men bekijkt het belang van 

diversiteit, solidariteit, etc. 

b. Welke wervormen worden er aangeboden?  

 

- individuele reflectie met daarna ruimte tot een klasgesprek hierrond: De leerlingen moeten 

individueel opschrijven welke 5 zaken uit het dagelijkse leven ze het meest zouden missen 

moest hun budget plots serieus dalen. Daarna moeten ze deze vergelijken met de antwoorden 

van kinderen die onder de armoedegrens leven. Nadien kunnen klassikaal nog wat vragen 

gesteld worden zoals: Waar had je zelf ook op willen besparen? Waar wil je absoluut niet op 

besparen? Zijn er zaken die je helemaal niet aan had gedacht, omdat ze voor jou zo 

vanzelfsprekend lijken? 

- individuele vergelijkende opdracht: de leerlingen moeten de leeflonen die ze voordien zagen 

in de les vergelijken met de armoededrempel en daar dan een conclusie uit trekken. Na het 

debat moeten de leerlingen een aanbeveling voor de Vlaamse Regering formuleren ivm 

maatregelen die de regering moet nemen om armoede te bestrijden. Deze aanbeveling moet 

dan door de meerderheid van de klas worden goedgekeurd.  



   
 

45 
 

- simulatieopdracht: studenten doen alsof ze volksvertegenwoordiger zijn van een fractie en ze 

in debat zullen gaan ivm armoedebestrijding in het parlement. de leerlingen moeten daarvoor 

in groepjes van 3 argumenten bedenken ter voorbereiding van de ‘vergadering’. dan krijgen 

de leerlingen tijd om te debatteren in de klas rond de stelling: “Armoede is meer dan 

onvoldoende geld hebben”. Op het einde van het debat moet dan een aanbeveling gemaakt 

worden naar de rest toe over maatregelen die de regering moet nemen om armoede te 

bestrijden. Hiermee moet de meerderheid dan akkoord gaan.  

- Doceren: alle andere informatie lijkt een vorm van doceren. De leraar geeft hen informatie aan 

de hand van cijfers, voorbeelden en theorie.  

 

c. Welke media wordt gebruikt? 

 

De opdrachten voor leerlingen worden gebaseerd op bestaand materiaal in verband met armoede. 

Hiervoor gebruikt met de EU-SILC enquête van 2009, enkele overheidsstatistieken, etc.  

Men biedt ook de website ‘www.armoedebestrijding.be’ aan als goede bron om meer informatie te 

vinden rond armoede en armoedebestrijding. 

Ook kun je op het einde van de werkbundel 3 artikels uit de pers vinden. één van deze artikelen is een 

meer informatief stuk, en de andere 2 zijn eerder vormen van getuigenissen.  

Daarnaast worden in het begin van de werkbundel ook 2 films voorgesteld die zij zien als interessant 

filmmateriaal. hierbij wordt kort uitgelegd waarover de films gaan, hoe lang ze duren, en door wie ze 

gemaakt zijn. Veel dieper wordt hier niet op ingegaan. 

d. Is er aandacht voor verschillende leerstijlen? 

 

Niet meteen. Alles wordt op eenzelfde manier aan de man gebracht. Er is wel heel wat informatie om 

als leraar dan zelf actief mee aan de slag te gaan om zo wel aandacht te besteden aan verschillende 

leerstijlen. In het algemeen vind ik het nogal eentonig. Het enige dat wel aan bod komt zijn 2 

voorstellen van films, die voor leerlingen dan weer een andere leermogelijkheid bieden. Dit wordt 

echter niet verder uitgewerkt, dus heeft weinig belang in de bundel (jammergenoeg). 

Kwaliteit  

a. Passen de werkvormen bij de leerinhoud?  

 

Het doceren lijkt me sowieso wel nodig. De leerlingen moeten zeker eerst een bepaalde houvast 

hebben, voordat zij kunnen beginnen meedenken en reflecteren. Het lijkt me echter een beetje teveel 

van het goede. Ik zou de docerende werkvorm iets inperken en meer actieve werkvormen 

incorporeren. De simulatieopdracht vind ik dan weer wel een heel goede opdracht om zowel armoede 

als het beleid te leren kennen voor de leerlingen. De ander opdrachten/werkvormen vind ik dan weer 

iets te beperkt. Hier schuilen zeker mogelijkheden in om de leerlingen meer en veel actiever te 

betrekken. 

b. Is het lesmateriaal inhoudelijk correct en up-to-date?  

http://www.armoedebestrijding.be/
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Het lesmateriaal is zeker inhoudelijk correct, en gebruikt een heleboel bronnen die zij ook telkens 

duidelijk vermelden. Ik zou wel opmerken dat het materiaal niet zo up-to-date is. Bij verschillende 

cijfers en statistieken, is het meest recente onderzoek vanuit 2012. Nu zijn we toch alweer 8 jaar later, 

en lijkt het mij dat er toch al nieuwe cijfers beschikbaar zouden moeten zijn? 

c. Ontbreken er essentiële zaken?  

 

Voor mij ontbreekt de link met hun eigen leefwereld. Er wordt wel eens kort gevraagd naar wat zij niet 

zouden kunnen missen als men in armoede zou leven, maar daar blijft het ook voornamelijk bij. Het 

begin (intro) van de les is nogal informatief, aan de hand van cijfers en data. Dit lijkt me echter 

weinigzeggend voor studenten van die leeftijd. Ik denk niet dat zij een idee hebben van wat een 

normaal inkomen is, en wat die armoedegrens nu precies impliceert. Ik zou meer werken met 

voorbeelden die dicht bij hun leefwereld staan, en de cijfers en data proberen behapbaar maken aan 

de hand van voorbeelden. Laat de kinderen meer stilstaan bij wat nu precies deze cijfers betekenen. 

Ook wordt in de introductie wel aangehaald dat armoede een heleboel oorzaken heeft. Echter wordt 

hier niet veel verder op ingegaan. Dit lijkt mij net iets heel interessant om te bespreken en om ook het 

stigma te doorbreken dat ‘vele mensen in armoede hun situatie zelf gecreëerd hebben’.  

Al bij al is deze bundel eigenlijk vooral een grote verzameling aan cijfers en data. Er mocht voor mij wel 

iets meer betekenis gegeven worden aan deze cijfers. Een meer humane in plaats van statistische 

aanpak mist hier.  

d. Wat zijn de sterke punten?  

 

Wat zij zeker goed aanpakken is het nadenken over armoede vanuit verschillende standpunten. Het 

gaat niet enkel over geld, of enkel over de gevolgen die armoede met zich meebrengt op sociaal niveau, 

maar over heel veel verschillende zaken. Men kijkt naar de problematiek vanuit socio-cultureel 

perspectief, vanuit politiek-juridisch perspectief, vanuit socio-economisch perspectief. Ook worden 

getuigenissen aangebracht, etc. Hierdoor krijgen de leerlingen een heel breed beeld van wat allemaal 

komt kijken bij de armoedeproblematiek. Ook het aanraden van enkele films die deze problematiek 

belichten, vind ik een sterk punt.  

 

e. Is er ruimte voor reflectie?  

 

Er is zeker ruimte voor reflectie, gezien 2 van de (meer individuele) opdrachten net tot doel hebben 

om te reflecteren. Dit over hun eigen privileges en ook over het inkomen dat zij/hun ouders van 

genieten. Persoonlijk vind ik wel dat de ruimte tot reflectie nog meer uitgebreid zou kunnen zijn aan 

de hand van een klasdiscussie of leerdiscussie na het louter vergelijken van deze cijfers/zaken. Ik denk 

wel dat dit sowieso een onderwerp is waarbij leerlingen zullen gaan reflecteren over hun eigen leven, 
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als ze deze schrijnende cijfers en verhalen te horen krijgen. Ik vind echter dat hier wel wat meer op 

ingespeeld kan worden.  

Doelgroep 

a. Wordt de doelgroep van het materiaal omschreven?  

 

Secundair onderwijs, Buso, Dbso, volwassenenonderwijs: dit staat op de website van de werkbundel. 

éénmaal je de werkbundel echter opent staat onder de titel “voor de leraar secundair onderwijs”.  

b. Is het materiaal aangepast aan de doelgroep?  

 

Het hangt er sterk van af welke doelgroep ze nu precies willen aanspreken. Het secundair onderwijs is 

heel breed. Deze informatie en het simulatiespel lijken me zeker te advanced voor de jongere 

leerlingen in het middelbaar. Ik zou dit onderwerp durven geven in de 3e graad, het 6e middelbaar en 

in het volwassenenonderwijs. Voor jongere leeftijden, of voor Buso of Dbso lijkt me dit niet de juiste 

werkbundel. Veel informatie die hier in staat is heel theoretisch en zeker de simulatieoefening lijkt me 

te moeilijk. In deze oefening wordt een bepaalde kennis verwacht van de werking van de Vlaamse 

Regering en haalt men zaken aan als ‘fractie’, ‘politieke aanbevelingen’, etc. Dit lijkt me niet 

vanzelfsprekend als de leerlingen niet voldoende kennis hebben over het politieke systeem op zich. 

Voor volwassenen en jongeren van het 6e middelbaar ASO is het misschien nog te doen dat deze lessen 

zo theoretisch/docerend zijn. Als het voor andere leerlingen zou zijn, zou ik de les zeker 

interactiever/activerender maken.  

Bestaand materiaal 2: Shari Stevens  

 

The privilege walk - Stad Gent2  

Inleiding  

De ‘privilege walk’ is een initiatief van de Stad Gent om het onderwerp ‘armoede’ meer op de agenda 

te plaatsen in Gentse scholen. Stad Gent is namelijk van mening dat armoede een fenomeen is dat 

ervoor zorgt dat heel wat Gentse leerlingen beperkt worden in hun kansen.  

Doel van het materiaal  

The privilege walk maakt onderdeel uit van een project ‘Trek aan de bel tegen armoede’ dat een 

armoedebewustzijn wil creëren in de Stad Gent. Het is een onderwerp dat vaak wordt stilgezwegen, 

ondanks het net nood heeft aan dialoog. Het doel van de privilege walk is dan ook om binnen een 

klascontext in dialoog te gaan met de leerlingen omtrent armoede en een bewustzijn te ontwikkelen. 

Dit doen ze door leerlingen in de schoenen van een ander te laten staan, met al dan niet, privileges.   

 
2 https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Privilege%20walk.pdf 
 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Privilege%20walk.pdf
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Het voornaamste doel van deze activiteit is dat leerlingen kunnen herkennen wat macht en privileges 

zijn en hoe deze de onderwijsloopbanen van leerlingen met verschillende achtergronden kunnen 

bepalen.  

a. Worden de doelstellingen duidelijk geformuleerd?  

 

Deze doelstellingen worden aangehaald aan het begin van de uiteenzetting van de privilege walk. 

Echter is de doelstelling heel algemeen beschreven en ontbreken er concrete doelstellingen per fase 

van de oefening. Zo is het niet duidelijk welke tussentijdse doelstellingen moeten bereikt worden en 

op welke manier leerkrachten deze kunnen bereiken. Daarnaast is de doelstelling waarbij leerlingen 

moeten herkennen wat macht en privileges zijn, moeilijk waarneembaar. Hierbij zou opnieuw het 

concreter maken van deze doelstellingen kunnen helpen bij de waarneembaarheid ervan.   

b. Worden de doelstellingen behaald?  

 

De doelstellingen, voor zover ze duidelijk waarneembaar zijn, worden zeker behaald. Doordat 

leerlingen echt in de huid moeten kruipen van iemand anders, worden ze geconfronteerd met een 

levensstijl die heel anders kan zijn dan die van hen. Wanneer ze dan stellingen horen zoals, ‘Je hebt 

een degelijk huis met internet, telefoon en televisie’, kan dit voor hen een vanzelfsprekendheid zijn, 

die duidelijk niet door iedereen zo gepercipieerd wordt. Op die manier leren ze dat bepaalde privileges 

voor hen, al dan niet bewust, een evidentie zijn, maar wel een evidentie die een groot verschil kan 

maken in hun onderwijsloopbaan. Doordat bepaalde leerlingen, met een betere rolverdeling, duidelijk 

meer naar voor zullen staan dan anderen, wordt het onderscheid in privileges en macht echt fysiek 

duidelijk. Er ontstaat letterlijk en figuurlijk een kloof tussen de verschillende bevolkingslagen.  

Aangezien er erna nog ruimte is voor een nabespreking waarbij er echt gevraagd wordt naar de 

emoties en ervaringen van de leerlingen, kan deze enkel nog maar bijdragen bij het behalen van de 

doelstelling. Er is dus zeker en vast een stigmadoorbrekend effect waar te nemen in deze oefening. 

Uiteraard blijft het een doelstelling die moeilijk meetbaar en waarneembaar is, waardoor het nooit 

voor 100 procent duidelijk zal zijn of elke leerling mee is in het bewustmakingsproces. Daarnaast bevat 

de oefening ook geen tijdsaanduiding, waardoor het moeilijk in te schatten is of deze oefening het 

gewenste effect zal hebben en binnen welke tijdsspanne dit hoort te zijn.   

Methode en inhoud  

a. Welke leerinhoud wordt er behandeld?  

 

De privilege walk behandelt de problematiek omtrent armoede, armoede bewustmaking en 

armoedebestrijding. Dit specifiek met aandacht voor de ongelijkheid binnen de verschillende 

bevolkingslagen betreffende privileges en machtsverhoudingen.  

b. Welke werkvormen worden er aangeboden?  
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1) Rolfiches: de leerlingen krijgen elk een rolfiche toegewezen. Dit houdt in dat ze een 

beschrijving krijgen van een persoon en diens leven. Het is aan hen om in de voetsporen van 

deze persoon te treden en de oefening  te spelen alsof dit werkelijk hun realiteit is.  

2) Oefening in groep: de leerlingen moeten op één lijn gaan staan. Het is aan de leerkracht om 

enkele stellingen naar voor te brengen inzake materiële en immateriële bezittingen. Wanneer 

leerlingen denken dat hun ‘personage’ toegang heeft tot bepaalde middelen/kansen uit de 

stellingen, mogen ze een stap naar voor zetten. Zo niet, blijft de leerling staan. Per stelling 

krijgen de leerlingen uitgebreid de tijd om een keuze te maken omtrent het al dan niet zetten 

van een stap voorwaarts.  

3) Klassikale bespreking: na de oefening bevraagt de leerkracht de leerlingen naar hun ervaringen 

en emoties. Hiervoor zijn er 5 concrete vragen voorhanden in het lesmateriaal.  

 

c. Welke media wordt gebruikt? 

 

1) Blaadjes met de rolfiches op.  

2) Zachte achtergrondmuziek om rust te creëren in de ruimte.  

3) De leerkracht heeft ook een voorbeeld link gekregen van privileges walks via youtube en kan 

deze tevens tonen aan de leerlingen.  

 

Kwaliteit  

a. Passen de werkvormen bij de leerinhoud?  

 

Gezien begrippen zoals ‘armoede’, ‘privileges’ en ‘machtsverhoudingen’ nogal complex en abstract 

zijn, is het naar ons inziens, opportuun om de leerlingen rolfiches toe te wijzen. Hierdoor krijgen ze 

een inzicht in de levens van anderen en staan ze stil bij de ongelijke verdeling van materiële en 

immateriële zaken. De kloof tussen de verschillende bevolkingslagen worden zowaar echt tastbaar en 

waarneembaar. Wanneer de leerkracht dan nog eens confronterende stellingen formuleert, worden 

de leerlingen met de neus op de feiten gedrukt. Ze kunnen niet anders dan stilstaan bij de oneerlijkheid 

waarbij sommige mensen stappen vooruit mogen zetten en andere niet, ondanks beiden toch 

misschien over dezelfde capaciteiten beschikken.  

Doordat er na de oefening nog uitgebreid wordt stilgestaan bij de emoties en de ervaringen van de 

leerlingen, is er ruimte voor reflectie. Dit zorgt voor een mentale verwerking van de oefening, waarbij 

het armoedebewustzijn centraal staat. Er kan dus zeker en vast gesproken worden van een passende 

werkvorm bij de leerinhoud.  

b. Is het lesmateriaal inhoudelijk correct en up-to-date?  

 

Het lesmateriaal is inhoudelijk correct en up-to-date. De enige bedenking die gemaakt wordt, is of de 

rolfiches niet wat detaillering missen. Ze zijn vaak oppervlakkig geformuleerd, waardoor het nogal 

stereotype kan overkomen. Wat niet onbelangrijk is in de kritische tijdsgeest van vandaag.   
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c. Ontbreken er essentiële zaken?  

 

Zoals eerder vermeld, ontbreken er concrete doelstellingen en tijdsaanduidingen. Het is als leerkracht 

niet duidelijk hoeveel tijd er voor deze oefening moet uitgetrokken worden. Alsook het gebrek aan 

concrete doelstellingen, zorgt ervoor dat leerkrachten in het duister moeten tasten omtrent de tools 

tot het behalen van het ultieme doel van de privilege walk.  

Daarnaast zouden gedetailleerdere rolfiches wel een mooie aanvulling kunnen zijn op de oefening. Zo 

zou het interessant zijn om van elk personage te weten welke capaciteiten deze bezit, of er een 

toegang is tot onderwijs, welke financiële middelen er voorhanden zijn, etc. Nu is het vaak nog een 

giswerk voor de leerlingen welke stellingen van toepassing zijn op hun personage, omdat niet alle 

levensdomeinen gedekt worden in de rolfiches. Dit kan voor moeilijkheden zorgen bij leerlingen die 

hier weinig inzicht in hebben en worstelen met het zich verplaatsen in een ander. 

d. Wat zijn de sterke punten?  

 

Dit lesmateriaal heeft de volgende sterke punten: 

- Duidelijk fysiek onderscheid waarneembaar tussen leerlingen met een meer welvarend 

personage en leerlingen met een personage met minder mogelijkheden.  

- Verscheidenheid in rolfiches.  

- Het concreet maken van abstracte termen zoals ‘armoede’, ‘privileges’, 

‘machtsverhoudingen’.  

- Actieve werkvormen waarbij alle leerlingen aan het denken worden gezet.  

 

e. Is er ruimte voor reflectie?  

 

Na het uitvoeren van de oefening is er in het lesmateriaal tijd vrijgemaakt voor reflectie. Hierbij krijgen 

de leerkrachten van het lesmateriaal de volgende kapstokvragen: 

1.  Hoe voelde het om een stap voorwaarts te zetten, of om dit juist niet te doen?  

2.  Kunnen jullie raden welke de rol was van de anderen?  

3. Was het moeilijk om de rollen te spelen? Waarom wel/niet?  

4. Hoe stelde je je de persoon voor die je speelde?  

5. Wat zijn de eerste stappen die we kunnen nemen om ongelijkheden in onze samenleving aan 

te pakken? 

 

Naar ons inziens zijn dit heel goede vragen die zullen peilen naar de emoties, ervaringen en 

bedenkingen van de leerlingen tijdens en na de oefening. Hierbij is het wel onduidelijk hoe deze 

reflectie moet plaatsvinden. Is dit individueel? Is dit klassikaal? Worden deze antwoorden 

neergeschreven? Richtlijnen die wel noodzakelijk zijn bij een kwaliteitsvolle reflectie.   

Doelgroep 
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a. Wordt de doelgroep van het materiaal omschreven?  

 

De doelgroep wordt nergens in dit lesmateriaal concreet beschreven. Echter is het wel duidelijk dat dit 

ontworpen is voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Dit omdat Stad Gent dit lesmateriaal 

specifiek plaatst onder de noemer van secundair onderwijs op hun website. Verder is er in het 

lesmateriaal geen duiding gegeven omtrent het graadsniveau (1e/2e/3e graad) en onderwijsniveau 

(aso, tso, bso, kso) van de beoogde doelgroep. 

 

b. Is het materiaal aangepast aan de doelgroep?  

 

Gezien de doelgroep vaag omschreven is, is het moeilijk om in te schatten of het lesmateriaal 

aangepast is aan de doelgroep. Persoonlijk zouden wij dit lesmateriaal toeschrijven aan de doelgroep 

van de 2e en 3e graad in het secundair onderwijs, ongeacht het onderwijsniveau. De rolfiches en 

stellingen zijn in die mate geschreven dat 14 tot 18-jarige deze kunnen begrijpen en dat het regulier 

onderwijsniveau hier geen invloed op heeft.   

Bestaand materiaal 3: Servaas Van Tricht 

 

Stellingenspel - Stad Gent3  

Inleiding  

In deze analyse wordt het ‘stellingenspel’ kritisch geanalyseerd. Dit lesmateriaal heeft tot doel om 

leerlingen te laten stilstaan en nadenken over de vooroordelen die zij hebben over de oorzaken van 

armoede. 

Doel van het materiaal 

a. Worden de doelstellingen duidelijk geformuleerd?  

i. De doelstellingen van dit materiaal worden duidelijk geformuleerd. De belangrijkste 

doelstellingen van dit materiaal zijn de volgende: ‘aan de hand van stellingen werken 

rond vooroordelen rond armoede’ en verder: ‘in confrontatie met deze vooroordelen 

worden de leerlingen uitgedaagd om verder na te denken over mogelijke oorzaken 

van armoede’. 

ii. Dit materiaal vertrekt dus vanuit duidelijke doelstellingen, namelijk leerlingen 

kritisch laten nadenken over armoede en diens oorzaken aan de hand van 

stellingen. 

b. Worden de doelstellingen behaald?  

i. De doelstellingen die dit onderzoek vooropstelt kunnen zeker en vast gehaald 

worden door gebruik te maken van dit materiaal. Het antwoord op deze vraag is dus 

positief. 

 
3 https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Stellingenspel.pdf?fbclid=IwAR30CwQl3My_5u-
QgWUsuo8d-UWlspOysRt4PyllFIg4X0L9oPwjxsyLdF0 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Stellingenspel.pdf?fbclid=IwAR30CwQl3My_5u-QgWUsuo8d-UWlspOysRt4PyllFIg4X0L9oPwjxsyLdF0
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Stellingenspel.pdf?fbclid=IwAR30CwQl3My_5u-QgWUsuo8d-UWlspOysRt4PyllFIg4X0L9oPwjxsyLdF0
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Methode en inhoud  

a. Welke leerinhoud wordt er behandeld? 

i. Dit stellingenspel wil leerlingen kritisch laten nadenken over hun eigen vooroordelen 

rond armoede. De leerinhoud van dit materiaal gaat dan ook over armoede. 

ii. Een andere leerinhoud kan gezien worden onder ‘kritisch omgaan met vooroordelen’ 

waarbij leerlingen kritisch staan tegenover de eigen vooroordelen, hier rond het 

thema armoede. Door deze vaardigheid aan te leren, het kritisch staan tegenover 

vooroordelen, kunnen leerlingen ook kritisch staan tegenover hun eigen 

vooroordelen omtrent andere thema’s. 

b. Welke werkvormen worden er aangeboden? 

i. De werkvorm die gebruikt wordt gaat als volgt: 

1. De klas wordt in twee groepen verdeeld, waarbij elke groep een papier heeft 

waarop zij antwoorden kunnen noteren. 

2. Een stelling, welke een vooroordeel bevat, wordt voorgelezen. 

3. Eén groep zoekt naar argumenten waarom de stelling waar is, een andere 

groep zoekt naar argumenten waarom de stelling niet waar is. 

4. De groepen discussiëren waarbij gebruik gemaakt wordt van hun 

argumenten. Beide groepen willen de discussie ‘winnen’. Bedoeling is dat 

duidelijk wordt dat dit niet veel opbrengt. 

5. Vervolgens gaan de groepen op zoek naar genuanceerde antwoorden rond 

de stelling, waarin beide groepen elkaar kunnen vinden. 

6. Dit genuanceerde antwoord wordt met de leerkracht besproken. 

c. Welke media wordt gebruikt? 

i. De groepen hebben een papier om hun argumenten op te noteren. 

ii. Een stelling wordt voorgelezen. 

 

Kwaliteit  

a. Passen de werkvormen bij de leerinhoud? 

i. De gebruikte werkvorm past bij de leerinhoud. De bedoeling is om leerlingen kritisch 

te laten nadenken over de vooroordelen die zij hebben in verband met armoede en 

de oorzaken van armoede. De werkvorm die hier gebruikt wordt, waarbij leerlingen 

moeten nadenken over argumenten bij een bepaalde stelling (die een vooroordeel 

bevat) zorgt ervoor dat zij beseffen dat er twee kanten zijn aan elk verhaal en dat de 

eigenlijke ‘waarheid’, het eigenlijke antwoord zich eerder in het midden gaat 

bevinden. 

ii. De gebruikte werkvorm is dus zeker gepast bij deze leerinhoud. 

b. Is het lesmateriaal inhoudelijk correct en up-to-date? 

i. De gebruikte stellingen zijn vrij algemeen: deze hebben niet zozeer aanpassing nodig 

doorheen de tijd. 

ii. Elke stelling wordt ook kort uitgelegd over hoe je deze kunt begrijpen vanuit de 

leefwereld van mensen in armoede. Deze uitleg is up-to-date en lijkt correct. Hierbij 

moet wel vermeld worden dat hier niet naar bronnen verwezen wordt. Dit zou een 

meerwaarde zijn om de uitleg bij de stellingen te onderbouwen. Nu lijkt de uitleg 
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ietwat ad-hoc bedacht per stelling. Een betere bronvermelding bij de uitleg van de 

stellingen zou dus handig zijn voor leerkrachten die bijkomend cijfermateriaal 

zouden willen opzoeken of de originele bronnen zelf zouden willen raadplegen. 

c. Ontbreken er essentiële zaken? 

i. Zoals reeds besproken ontbreken bronvermeldingen bij de uitleg van de 

verschillende stellingen. 

ii. Er ontbreken geen essentiële zaken om het doel dat dit lesmateriaal wil bereiken te 

kunnen bereiken. 

iii. Een indicatie over een tijdsverdeling zou kunnen toegevoegd worden: hoe lang duurt 

elk deel afzonderlijk? Hoe lang duurt de les in totaal? 

iv. De klas moet in 2 groepen verdeeld worden: maar lukt dit praktisch met grote 

klassen? Een indicatie over groepsgrootte zou toegevoegd kunnen worden. 

v. Een afsluiter: een moment waar tot een algemene conclusie gekomen wordt 

ontbreekt. Waar leerlingen even kunnen aangeven wat ze bij leerden, hoe ze na deze 

workshop anders kijken naar armoede… 

vi. Het omschrijven van de doelgroep voor welke dit materiaal geschikt is. 

d. Wat zijn de sterke punten? 

i. Heel waarschijnlijk dat er interessante discussies gevoerd zullen worden. 

ii. Leerlingen moeten zich inleven in een andere visie: het kan zijn dat ze argumenten 

moeten zoeken voor een standpunt waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. 

Hierdoor leren ze zich inleven in andere standpunten. 

iii. Leerlingen leren luisteren en discussiëren. 

iv. Leerlingen worden aangezet om genuanceerd na te denken. 

v. Leerlingen worden aangemoedigd om de eigen vooroordelen in vraag te stellen. 

e. Is er ruimte voor reflectie? 

i. Er wordt over elke stelling gediscussieerd en vervolgens wordt een genuanceerd 

antwoord gegeven op elke stelling waarin beide groepen elkaar kunnen vinden. Dit 

antwoord wordt vervolgens met de leraar besproken.  

ii. Eerste leiden de stellingen dus tot een discussie waarop vervolgens dus op een 

genuanceerde manier wordt teruggekeken. Per stelling is er dus ruimte voor 

reflectie. 

iii. Er is geen algemene reflectie voorzien aan het einde. Het toevoegen van een 

overkoepelend reflectiemoment zou een meerwaarde kunnen zijn. 

 

Doelgroep 

a. Wordt de doelgroep van het materiaal omschreven? 

i. Er wordt geen doelgroep omschreven in het materiaal. 

b. Is het materiaal aangepast aan de doelgroep? 

i. Aangezien geen doelgroep beschreven werd, is het niet mogelijk hier uitspraken over 

te doen. 
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Bijlage 3: Inleiding – Armoede in cijfers  
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Bijlage 4: Rolfiches  

Rolfiche 1 

Wie ben ik?  
 
Hallo, ik ben Salma en ik ben 15 jaar. Ik tennis heel graag en heb goede punten op school. Daarnaast 
ga ik super graag gaan wandelen met mijn hondje Basiel. Jammer genoeg zijn mijn ouders vorig jaar 
gescheiden. Mijn papa heeft ons, mama en ik, in de steek gelaten. Sinds de scheiding woon ik dan 
ook alleen met mijn mama. Hoe moeilijk het ook is, ik probeer er altijd het beste van te maken.  
 

Maatschappelijk domein: Financieel 
 

Concrete beschrijving   

Mijn mama is de enige kostwinner 
binnen ons gezin, gezien mijn papa 
ons verlaten heeft na de scheiding. 
Ze werkt in ploegen in de Volvo en 
verdient best aardig.  
 
Toch moet mijn mama soms 
afwegen welke kosten prioritair zijn. 
Het is niet gemakkelijk om met één 
loon rond te komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is er sprake van (monetaire) armoede volgens de 3 
Europese indicatoren van armoede?  
 
Ja/Nee 
 
Motiveer: 

……………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
Hoe kan het maken van keuzes in kosten gevaarlijk zijn 
voor de toekomst?  
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
Maatschappelijk domein: Sociaal leven & vrije tijd  

 

Concrete beschrijving  

Zoals ik al reeds zei, ga ik super graag 
gaan tennissen. Jammer genoeg 
moet mijn mama vaak keuzes maken 
in haar uitgaven. Zo heeft ze beslist 
om te besparen op mijn 
tennisabonnement. Mijn vriendinnen 
van de tennis stellen mij vaak de 
vraag waarom ik niet meer kom.  
 
 
 

Als mijn vriendinnen mij bellen om mee te gaan 

tennissen in de tennisclub moet ik altijd nee zeggen. 

Hoe zou Salma zich hier bij voelen? Op welke manier 

kunnen de vriendinnen van Salma zorgen dat ze toch 

allemaal samen iets kunnen doen in de weekends? 

……………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

……………………………........................................................ 
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……………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
Gratis alternatieven: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Maatschappelijk domein: Huisvesting 
 

Concrete beschrijving  

Sinds de scheiding van mijn ouders 
woon ik alleen met mijn mama. We 
moesten vrij snel een huis vinden, 
waardoor mijn mama redelijk veel 
huur moet betalen. 
 
 
 
 
 
 

Wat kunnen enkele gevolgen zijn van het betalen van 
een te hoge huishuur? 
………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

……………………………........................................................ 

……………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

  

 
 

Maatschappelijk domein: Onderwijs 
 

Concrete beschrijving  

Ik ga heel graag naar school. Mijn klas 
is echt super leuk en ik haal goede 
punten. Mijn mama vindt mijn school 
het allerbelangrijkste en maakt daar 
dus ook budget voor vrij. Mijn boeken 
proberen we altijd op tijd te betalen, 
maar er zijn nog een paar kosten die 
soms moeilijk zijn om te betalen voor 
spullen die ik nodig heb op school. 

Welke kosten (buiten de kost voor boeken en 
cursussen) komen nog een bovenop het bedrag die de 
mama van Salma al betaalde? Waar kunnen deze extra 
schoolkosten nog voor zijn? (Geef minstens 3 zaken) 
……………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

……………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 
Maatschappelijk domein: Gezondheid 
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Concrete beschrijving   

Mijn mama werkt de laatste tijd heel 
wat shiften in de Volvo. Hierdoor heeft 
ze last van haar nek. Ik maak mij hier 
zorgen in en zeker naar de toekomst toe. 
Ik heb al meermaals gezegd tegen mama 
dat ze naar de dokter moet. Toch doet 
ze dit maar niet.  
 
Soms heb ik het gevoel dat ze haar eigen 
gezondheid verwaarloost.  
 
 

Zijn Salma haar bezorgdheden terecht? Motiveer je 
antwoord.  
……………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Gaat het hier over “arm maakt ziek” of “ziek maakt 

arm”? Of beiden? Motiveer je antwoord. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 
Boodschap van Lecctr (cartoons): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Rolfiche 2 

Wie ben ik?  
 
Hi! Ik ben Raj, een enthousiaste 17-jarige scoutsjongen met gevoel voor humor. Naast mijn passie 
voor de scouts, voetbal ik heel graag met mijn vrienden uit de wijk. Op school gaat het wel vrij goed, 

al heb ik soms eens last van uitstelgedrag      . Ik heb nog een broer en een zus, en dan zijn er nog 
mijn twee ouders. Een gezellig druk huis dus!  
 

Maatschappelijk domein: Financieel 
 

Concrete beschrijving Gevolgen  

Ondanks ik een heel gezellig thuis 
heb en een goede band met mijn 
ouders, hebben wij als gezin ook wat 
financiële kopzorgen.  
 
Mijn mama is werkloos en vindt 
maar geen job, hoe vaak ze ook gaat 
solliciteren. Hierdoor draait mijn 
papa extra shiften op zijn werk.  
 
Gisteren ging onze wasmachine 
kapot. Dat zorgt voor heel wat 
problemen, gezien we met 5 zijn en 
toch wat kledij moeten wassen. 
Gisteren vertelde papa dat het wel 
nog even ging duren alvorens we 
onze nieuwe kunnen aanschaffen.  
 
 
 
 

Is er sprake van (monetaire) armoede volgens de 3 
Europese indicatoren van armoede?  
 
Ja/Nee 
 
Motiveer: 

……………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
Stel dat de familie toch een nieuwe wasmachine wil 
kopen en hiervoor naar de Coolblue gaat. Welk 
mogelijks gevaar ligt er op de loer?  
……………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 
Maatschappelijk domein: Sociaal leven & vrije tijd  

 

Concrete beschrijving  

Zoals ik al zei zit ik in de scouts. Elk 
jaar gaat de scouts dan ook op kamp. 
Dit jaar zit ik in de JIN en gaan we op 
buitenlands kamp. Gezien de hoge 
kostprijs ervan kan ik niet meegaan. 
Ook de rest van de zomer kan ik 
weinig doen met mijn vrienden. 
Want bijna al onze uitstapjes kosten 
wel op een manier geld... 
 

Naast het buitenlands kamp kan Raj ook vaak niet mee 

op andere uitjes met zijn vrienden. Hoe denk je dat dit 

komt? Welke kosten zijn nog verbonden aan dit soort 

meer dagdagelijkse uitstapjes? 

……………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

……………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 
Gratis alternatieven: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Maatschappelijk domein: Huisvesting 
 

Concrete beschrijving  

De ouders van Raj huren vrij 
goedkoop een huis. Het probleem 
is echter dat dit huis iets te klein is 
voor het hele gezin en dat het huis 
niet goed geïsoleerd is. 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zijn enkele mogelijke gevolgen van het feit dat het 
huis te klein is en dat het huis niet goed geïsoleerd is? 
………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
 

Maatschappelijk domein: Onderwijs 
 

Concrete beschrijving  

Zoals ik al reeds zei gaat het vrij 
goed op school. De school 
ondersteunt mijn gezin enorm en 
dat doet deugd. Ik maak me wel 
zorgen voor de toekomst. Ooit 
gaan we met z’n drieën verder 
studeren in het hoger onderwijs. Ik 
ben bang dat dit niet gaat lukken. 
Als er ooit keuzes moeten gemaakt 
worden, ben ik bereid mijn droom 
om kinesitherapeut te worden opzij 
te zetten.   
 
 

Is Raj zijn bezorgdheid omtrent de kosten van het hoger 
onderwijs terecht? Motiveer waarom wel of niet.  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 
Maatschappelijk domein: Gezondheid 

 

Concrete beschrijving   

Met onze gezondheid gaat eigenlijk 
alles vrij goed. Soms merk ik wel dat 
mama het emotioneel moeilijk 
heeft met de zoektocht naar werk. 
Ze wil zo graag haar steentje 

Welk(e) veelvoorkomende kenmerk(en) van mensen die 
in armoede leven herken je met betrekking tot de 
gezondheidszorg?  
……………………………………………………………………………………… 
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bijdragen, maar het lukt gewoon 
niet. Het gebeurt vaak dat ze zit te 
huilen in de zetel. Ik heb haar al 
eens gezegd om professionele hulp 
te zoeken bij een psycholoog ofzo, 
maar ze antwoordde hierop dat dit 
te veel geld kost.  Ze heeft ook geen 
idee hoe ze een psycholoog kan 
bereiken.  

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 
Boodschap van Lecctr (cartoons): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Rolfiche 3 

 
Wie ben ik?  
 
Hallo ik ben Laure, ik ben 15 jaar, ga naar de dansles en hou van zingen. Ik heb 1 oudere broer. We 

komen wel goed overeen, met af en toe eens de nodige ruzies. Sinds mijn papa vorig jaar kanker 

kreeg, is mijn mama de enige thuis die nog werkt. Ik hoop dat mijn papa snel beter wordt, want ik 

wil nog zoveel doen met hem.  

Maatschappelijk domein: Financieel 
 

Concrete beschrijving   

Gezien mijn mama de enige 
kostwinner is in ons gezin, hebben 
we  het moeilijk om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Mijn mama 
verdient maandelijks € 1.300 netto. 
Mijn papa krijgt een 
vervangingsinkomen van €900.  
 
Door het gebrek aan inkomsten, 
hebben mijn ouders onze auto, 
televisie en wat kledij verkocht. 
Gelukkig kunnen we rekenen op de 
voedselbank voor ons eten en 
drinken.  
 

Is er sprake van (monetaire) armoede volgens de 3 
Europese indicatoren van armoede?  
 
Ja/Nee 
 
Motiveer: 

……………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
Ligt het inkomen van Laure haar familie boven of onder 
de Belgische armoedegrens? Motiveer jouw antwoord.   
……………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 
Maatschappelijk domein: Sociaal leven & vrije tijd  

 

Concrete beschrijving  

Gelukkig zijn mijn broer en ik niet 
zo sportief, want lid zijn van een 
sportclub kost handenvol geld. Ik 
ben ooit eens een dag gratis gaan 
proberen bij een zwemclub. Toen 
mijn mama vroeg om het lidgeld in 
schijven te betalen, ging dit niet. Ik 
ben erna dan ook niet meer naar 
daar gegaan. Nu hou ik ervan om 
samen met mijn mama en broer te 
gaan wandelen en fietsen.  
 

Welk(e) drempel(s) omtrent het sociaal leven & vrije tijd 
herken je in de situatie van Laure?  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Gratis alternatieven: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Maatschappelijk domein: Huisvesting 
 

Concrete beschrijving  

Sinds mijn papa in ziekteverlof is, is 

mijn mama dus de enige die nog 

werkt. We huren echter nog steeds 

hetzelfde huis als vroeger aan 

dezelfde prijs. 

 
 
 
 
 
 
 

Wat zijn enkele mogelijke gevolgen van het feit dat de 
ouders nog steeds hetzelfde huis huren als vroeger, maar 
nu met een inkomen minder? 
………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
Maatschappelijk domein: Onderwijs 

 

Concrete beschrijving  

Op school heb ik het soms moeilijk 
om mij te concentreren. Ik kan 
nogal een warhoofd zijn. Zo vergeet 
ik af en toe eens om mijn huiswerk 
te maken. Papa is heel boos 
geworden als hij dit te horen kreeg 
op een oudercontact. Maar hij kan 
mij hier toch ook aan helpen 
herinneren? Hij helpt me nooit met 
mijn huiswerk.  
 
En daarbij, zoveel maakt dat niet 
uit hoor dat huiswerk. Mijn 
leerkrachten zien dit vaak door de 
vingers voor mij. Dat maakt mijn 
klasgenoten soms wel eens boos, 
maar ja, dat moeten zij weten.  
 

Welke elementen omtrent het onderwijs bij kinderen in 
armoede herken je hier? Geef er minstens twee.  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

 

 
Maatschappelijk domein: Gezondheid 

 

Concrete beschrijving  

Papa moet heel vaak naar het 
ziekenhuis. Hierdoor lopen de 
ziekenhuisfacturen wel eens hoog 
op.  
 

Gaat het hier over “arm maakt ziek” of “ziek maakt arm”? 
Of beiden? Motiveer je antwoord. 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 



   
 

63 
 

De tandarts zei de vorige keer dat 
ik een beugel nodig heb. Mijn 
mama en papa vinden dit 
momenteel veel te duur, gezien ze 
zich al zorgen maken om de 
ziekenhuiskosten van papa. 
Misschien dat ik volgend jaar één 
kan krijgen. Hopelijk is het dan al 
niet te laat…  
 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Hoe kan het feit dat er geen budget over is voor andere 
gezondheidskosten bedreigend zijn voor de toekomst van 
Laure en haar broer? Leg uit in eigen woorden.  
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………........................................................ 

 

 
 
Boodschap van Lecctr (cartoons): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Rolfiche 4 

 
Wie ben ik?  
 
Hallo, mijn naam is Mo. Ik ben 16 jaar. Ik speel voetbal en hou ervan samen met mijn vrienden te 
gamen. Mijn mama werkt als verpleegster en houdt enorm van haar job. Mijn moeke hield enorm 
van haar job maar het bedrijf waar zij werkte ging vorig jaar failliet. Momenteel is ze op zoek naar 
een nieuwe job maar dat loopt niet zo vlot. Ik hoop dat ze snel een nieuwe job vindt. 
 

Maatschappelijk domein: Financieel 
 

Concrete beschrijving  

Zoals ik al zei, heeft mijn moeke al 
een jaar geen werk. Dankzij het 
inkomen van mama als 
nachtverpleegster geraken we wel 
net rond. Zo letten we erop dat we 
in de supermarkt enkel het huismerk 
kopen en geen overbodige uitgaves 
doen.  
                                                                       
 
 
 
 

Is er sprake van (monetaire) armoede volgens de 3 
Europese indicatoren van armoede?  
 
Ja/Nee 
 
Motiveer: 

……………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
Het gezin van Mo komt maandelijks net rond. Wat voor 
gevolgen kunnen onvoorziene kosten veroorzaken?  
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
Maatschappelijk domein: Sociaal leven & vrije tijd  

 

Concrete beschrijving  

Ik ga vaak met mijn vrienden gaan 

voetballen op het dorpspleintje. Soms 

gaan we naar een park en maken we 

met stokken onze eigen doelen en 

spelen dan zo een match net alsof we 

in een stadion staan. Dat vind ik zo 

leuk! 

Daarnaast gamen wij ook graag 

samen. Vaak krijg ik de oude 

spelconsoles van mijn vrienden als zij 

een nieuwe krijgen, en af en toe krijg 

Stel dat Mo als cadeau 2 Playstationspelletjes krijgt, 
kan dit wel 80 euro kosten. Welke hobby’s zou Mo 
kunnen doen voor dit bedrag? Zou hij ook naar een 
voetbalploeg kunnen gaan, net zoals zijn vrienden? 
……………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

……………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………….. 
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ik ook wel eens een spelletje cadeau 

voor mijn verjaardag. Dan sparen mijn 

ouders, want zo’n spelletje kan wel tot 

40 euro kosten.  

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 
Gratis alternatieven: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Maatschappelijk domein: Huisvesting 
 

Concrete beschrijving  

De ouders van Mo kochten enkele 
jaren een huis, er moesten echter nog 
heel wat verbouwingen gebeuren, 
onder ander het opnieuw isoleren van 
het huis en het renoveren van Mo zijn 
kamer. Momenteel is daar jammer 
genoeg geen budget voor. 
 

Wat zijn de mogelijke gevolgen van het feit dat de 
verbouwingen niet kunnen plaatsvinden? 
………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
 

Maatschappelijk domein: Onderwijs 
 

Concrete beschrijving   

Op school gaat het echt niet goed. Mijn 
punten zijn vaak heel laag vergeleken 
met mijn klasgenoten. Ik doe heel hard 
mijn best, maar het is heel moeilijk om 
mij te concentreren. Ik heb geen eigen 
kamer, geen eigen bureau en als ik de 
computer wil gebruiken voor mijn 
schoolwerk dan moet ik eerst kijken of 
moeke die niet nodig heeft om te 
solliciteren of mama die niet nodig 
heeft voor haar werk. Mijn leerkrachten 
weten niet dat ik het thuis zo moeilijk 
heb om voor school te werken en 
schrijven mij nogal vaak af als ‘lui’ of 
denken dat ik een leerprobleem heb. 
 
 

Als de leerkrachten te veel door hun vooroordelen 
beïnvloed worden, behandelen ze Mo anders dan de 
andere leerlingen. Dit uit zich op 4 verschillende 
manieren, welke 4? 
1)……………………………..................................................... 

……………………………......................................................... 

2)……………………………………………………………………………….. 

……………………………......................................................... 

3)………………………………………………………………………………. 

……………………………........................................................ 

4)………………………………………………………………………………. 

……………………………........................................................ 

 



   
 

66 
 

 
Maatschappelijk domein: Gezondheid 

 

Concrete beschrijving  

Het feit dat moeke al zo lang thuis zit 
zonder job, werkt op de mentale 
gezondheid van haar en mama. Ik 
denk dat het hen wel eens deugd zou 
doen om te gaan praten met een 
psycholoog, maar ik vermoed dat dit 
handenvol geld kost. Gelukkig 
kunnen ze terecht bij hun vrienden 
om af en toe eens hun hart te 
luchten.  
 

Welk(e) veelvoorkomende kenmerk(en) van mensen die 
in armoede leven herken je met betrekking tot de 
gezondheidszorg?  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

 

 

 
Boodschap van Lecctr (cartoons): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Rolfiche 5 

Wie ben ik?  
 
Hi! Ik ben Noah. Ik ben 17 jaar en volg momenteel een koksopleiding. Niks dat ik liever doe dan in 
de keuken staan. Ik leef en woon samen met mijn Spaanse oma. Dit omdat mijn ouders allebei niet 
naar me om kijken. Oma is dus mijn officiële voogd. Ik vind dat zelf heel jammer, maar ik ben mijn 
oma super dankbaar. Ze doet zo hard haar best om mij een leuke en gezellige thuis te geven.   
 

Maatschappelijk domein: Financieel 
 

Concrete beschrijving  

Mijn oma is 72 jaar en op pensioen. 
Maandelijks moeten we het stellen 
met een netto pensioen van 1.000 
euro. Hiermee moet ze de huishuur 
betalen, ons eten, kledij, de 
schoolrekening, water, gas en 
elektriciteit.  
 
Het komt dus wel eens voor dat oma 
niet alle rekeningen kan betalen. 
Hierdoor moet ze keuzes maken 
over welke rekeningen belangrijker 
zijn dan andere.  
 
 

Ligt het inkomen van Noa zijn oma boven of onder de 
Belgische armoedegrens? Motiveer jouw antwoord.   
……………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
 
Hoe kan het maken van keuzes in kosten gevaarlijk zijn 
voor de toekomst?  
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
 

 
Maatschappelijk domein: Sociaal leven & vrije tijd  

 

Concrete beschrijving  

Ik hou echt niet van groepssporten.  
Dat vind ik zo irritant. Je moet altijd 
op hetzelfde moment zijn op 
dezelfde plek, met dezelfde mensen. 
Nee dank u!  
 
Ik zit liever te tekenen in mijn kamer. 
Dan teken ik gerechtjes die we op 
school hebben gemaakt en probeer 
ik mijn eigen soort receptenboekje 
uit te tekenen en te schrijven. 
Daarnaast ga ik ook gewoon graag 
wandelen en fietsen met vrienden.  
 

Stel dat Noah wel interesse had in het beoefenen van 
sport of andere hobby’s. Welke drempels zouden er dan 
kunnen optreden?  
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
 

 
Gratis alternatieven: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Maatschappelijk domein: Huisvesting 

 

Concrete beschrijving  

Mijn oma moet een heel groot deel 
van haar budget uitgeven aan 
huisvesting. Omwille hiervan heeft 
oma zich op een wachtlijst gezet 
voor het huren van een sociale 
woning. 
 
 
 
 
 
 

Zal de oma snel een sociale woning toegewezen krijgen? 
Motiveer je antwoord. 
………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
 

Maatschappelijk domein: Onderwijs 
 

Concrete beschrijving  

Ik ga heel graag naar school en ben 
blij dat ik van mijn oma de kans krijg 
om een koksopleiding te volgen. 
Jammer genoeg is dit een heel dure 
opleiding. Oma probeert het voor 
mij te verbergen maar ik weet dat ze 
vaak de schoolfacturen niet kan 
betalen. Gelukkig kan ze dan wel 
rekenen op hulp van 
(1)…............................ 
 
Mijn oma probeert dit wel allemaal 
zo goed mogelijk te regelen met 
school maar doordat ze niet goed 
Nederlands spreekt, is het moeilijk 
om alles duidelijk en helder uit te 
leggen. 
 
 

(1)Bij welke organisatie kan je terecht als je jouw 
schoolfacturen niet kan betalen? 
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
 
De taaldrempel heeft verschillende gevolgen voor de 
schoolcarrière en het schoolverloop van Noah. Welke 
gevolgen zijn dit? 
1)……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
 

 
Maatschappelijk domein: Gezondheid 

 

Concrete beschrijving  

Oma wordt al een dagje ouder. 
Hierdoor heeft ze vaak eens last van 
een pijnlijke rug of opgezwollen 
voeten. Ze stelt een doktersbezoek 
steeds uit.  
 

Welk(e) veelvoorkomende kenmerk(en) van mensen die 
in armoede leven herken je met betrekking tot de 
gezondheidszorg?  
……………………………………………………………………………………… 



   
 

69 
 

Ik maak me dan ook zorgen voor de 
toekomst. Hoe lang gaat oma het 
nog volghouden met haar kwaaltjes? 
Wat als oma doodgaat? Bij wie ga ik 
terecht komen? Wat als ik dan ziek 
word en dit niet kan betalen?  
 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

 

 
Boodschap van Lecctr (cartoons): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Bijlage 5: Standjes – Maatschappelijke domeinen  
 

Bijlage 5.1: Maatschappelijk domein 1: Financieel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Financieel  

 

 



   
 

   
 

 

Hoe wordt armoede 

gemeten?  

 
 

Bij armoede wordt direct de link gelegd met een gebrek aan 
geld, of ook wel gekend onder het begrip ‘monetaire 
armoede’. Denk hierbij aan het Engelse begrip voor geld: 
money. Dit is inderdaad één van de hoofdkenmerken van 
armoede. Maar hoe meet men eigenlijk de omvang van 
armoede?  
 
Wel, dit gebeurt in Europa aan de hand van een aantal 
indicatoren/aanwijzingen (De Belgische Sociale Zekerheid, 
2015): 
 
1.  De aanwezigheid van financiële armoede/monetaire  
      armoede  
2.  De aanwezigheid van ernstige materiële deprivatie 

• = Dit betekent dat personen zich de middelen niet 
kunnen veroorloven die nodig zijn om een 
kwaliteitsvol leven te leiden. Bijvoorbeeld: voedsel, 
kledij, een wasmachine, televisie, etc.  

3. Gezinnen met zeer lage werkintensiteit  
 

Wie met ten minste een van deze drie risico’s wordt 

geconfronteerd, is een risicopersoon voor armoede of sociale 

uitsluiting. Volgens deze Europese indicator loopt 19,5 % van 

de inwoners in België een risico op armoede of sociale 

uitsluiting (https://www.armoedecijfers.be/).  

  1 
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Wat is de financiële armoedegrens in 

België?  

 

De maatstaf die wordt gehanteerd voor het risico op financiële 
armoede is de grens van 60% van het mediaan netto 
equivalent inkomen (= armoedegrens) (De Belgische Sociale 
Zekerheid, 2015).  

 

 

 

 

 

 

Voor België is de armoedegrens een 
inkomen van € 14.212 netto per jaar, 
ofwel € 1.184 netto per maand voor 
een alleenstaande, of € 29.844 netto 
per jaar of € 2.487 netto per maand 

voor een huishouden van twee volwassenen en twee kinderen 
(< 14 jaar) (Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2020). 

  

  2 

Het mediaan inkomen: Om het mediaan inkomen te berekenen klasseert 

men alle inkomens van de laagste tot de hoogste en neemt men het 

inkomen dat zich juist in het midden situeert. Als er bijvoorbeeld duizend 

inkomens op een rij worden gezet van laag naar hoog, dan neemt men het 

500e inkomen.  



   
 

74 
 

 

Enkele uitspraken van mensen die 

onder de armoedegrens leven… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: (Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2004) 

  3 
« Je moet altijd kiezen. Op een bepaald ogenblik ben je 

verplicht keuzes te maken omdat alles samenkomt en je 

het niet kan dragen. Dat is armoede, men vraagt zich af: 

moeten we nu echt alle dagen spaghetti eten omdat de 

rest te duur is? » 

« Ik ben werkloos. Ik word uitgemaakt voor luiaard. Je 

wordt met de vinger gewezen. Ik heb niet gevraagd om 

werkloos te zijn. Ik heb werk gezocht. Ik was zelfs bereid 

eender welk werk te aanvaarden. Maar ik heb niets 

gevonden. … » 

« Op een dag kwam ik op mijn rekening in het rood te staan. Ik heb problemen gehad. Men heeft 

mij mijn bankkaart afgenomen en ik heb ze pas na enkele maanden kunnen terugkrijgen. Van 

zodra mijn rekening, door een betaling van de werkloosheidsvergoeding, terug positief stond 

heeft de bank een sanctie getroffen. Ik heb het geld gedurende drie dagen niet kunnen 

opnemen. Het geld stond op mijn rekening, maar ik kon er niet over beschikken. Men heeft 

gedreigd mijn rekening af te sluiten als ik nog eens negatief kwam te staan. » 

« Met ons budget kan ik alle schulden natuurlijk niet terugbetalen. 

En bovendien zou een persoon normaal vier maaltijden per dag 

moeten eten – of tenminste drie – dat kunnen wij niet. Wij 

kunnen ons geen evenwichtige voeding veroorloven. … » 
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Schuldenlast 

 

 

 

 

Herken je deze advertenties? Aanlokkelijk hé? Een gsm voor maar 9 

euro? Zo’n advertenties spelen in op de zwaktes van mensen die in 

armoede leven. Ze bieden namelijk zaken aan tegen maandelijkse 

afbetaling die mensen in armoede zich niet kunnen veroorloven aan 

een eenmalige aankoopprijs. Door onder andere deze 

verkoopstrategie, steken heel wat mensen zich in de schulden. Want 

op het einde van de rit, moet het geld nog steeds op tafel liggen.  

  4 
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Je zou kunnen zeggen dat arm zijn geld kost. Wie over een hoog 

inkomen beschikt, heeft de mogelijkheid om maandelijks te sparen. 

Wanneer er zich dan onvoorziene kosten voor doen, kunnen deze 

opgevangen worden met het gespaarde geld. Wanneer het budget 

beperkt is, kan dit niet. De maandelijkse afbetaling van schulden zorgt 

voor een vermindering van het reeds beperkte budget en dit zorgt dan 

weer voor een heel grote bedreiging in de verdere toekomst.  

Mensen in armoede worden hierdoor dikwijls geconfronteerd met een 

opeenstapeling van facturen. Hierdoor worden ze gedwongen om 

enkel de belangrijkste te betalen. Het leven in armoede is er één 

waarin het maken van keuzes centraal staat (Steunpunt tot bestrijding 

van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2004).  

Sta dan ook even stil bij de volgende uitspraak uit het boek “Aan de 

onderkant ligt de lat altijd hoger”: 

 

 

 

Zo, dit was alle informatie uit dit standje. Beantwoord 

de vragen in de rechterkolom van jouw rolfiche. Maak 

hierbij gebruik van hetgeen je weet over jouw 

personage (linkerkolom) en de informatie die je zonet 

verkregen hebt.  
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Bijlage 5.2: Maatschappelijk domein 2: Sociaal leven en vrije tijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Sociaal leven 

& 

Vrije tijd 
 

 

 



   
 

   
 

 

Hoe beïnvloedt armoede het sociale 
leven en de vrijetijdsbesteding? 
 
 

Er zijn heel wat drempels om deel te nemen aan het bestaande 
vrijetijdsaanbod.  
 

De gezinnen kennen de werking ervan niet, men heeft schrik om 
opnieuw uitgesloten te worden, kinderen die in armoede leven voelen 
zich beschaamd om hun leefsituatie die zo anders is dan die van het 
‘doorsnee-kind’.  
 

Ook bij het jeugdwerk zelf zijn er een aantal drempels:  
• Onbekendheid over de leefwereld van kinderen en jongeren in 

armoede  

• Lidgeld dat betaald moeten worden, uniform,…  

 

Men verwacht dat kinderen regelmatig komen. Dit is niet 

vanzelfsprekend omwille van het feit dat deze gezinnen vaak 

dagdagelijks geconfronteerd worden met allerlei problemen en dat 

het zoeken naar oplossingen hiervoor dan prioritair is. Het gevolg is 

dat ouders dan geen energie meer over hebben om nog bezig te zijn 

met de jeugdbeweging van hun kinderen. 

Bron: Centrum Kauwenberg VZW (z.d.) 

 

 

 

  

  1 
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Bekijk het videofragment op de 

tablet/smartphone/pc van 0:00 tot 

0:43s.  

 

 

 

 

 

Videofragment: https://www.youtube.com/watch?v=qIcseTm8mNU  

Bron: MNMbe (2021) 

 

 

 

 

 

 

  2 

https://www.youtube.com/watch?v=qIcseTm8mNU
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Kosten van hobby’s voor kinderen en 
jongeren (gemiddeld) 
 
 

 

 

Voetballen bij een club 
 

241 euro / jaar 
 

Volleybal bij een club  163 euro / jaar  

Zwemmen bij een club 
 

162 euro / jaar 
 

Gymnastiek bij een club 
 

150 euro  / jaar  
 

Atletiek bij een club  99 euro / jaar 

Inschrijven bij de academie 
voor muziek, woord, dans, 
beeld… 

79 euro / jaar 

Jeugdbeweging inschrijving 50 euro / jaar 
 

Extra: uniform, instrumenten, 
computer, vervoer, etc. 

Onbepaalde 
kost…kan heel hoog 
oplopen 

 

Bron: Van Den Brouck, S. (2020) 

 

  3 
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Bron: Netwerk tegen armoede (2021) 

 

Je kon daarnet de kosten ontdekken van verschillende 
hobby’s. Sommige zijn echt heel duur! 

Noteer op je fiche enkele alternatieven gratis 

vrijetijdsactiviteiten. 

  

  4 
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Een getuigenis uit het echte leven: 

 

 

 

 

 

 

Bron: Netwerk tegen armoede (2021) 

 

Zo, dit was alle informatie uit dit standje. Beantwoord 

nu de bijhorende vragen in de rechterkolom van jouw 

rolfiche. Maak hierbij gebruik van hetgeen je weet over 

jouw personage (linkerkolom) en de informatie die je 

zonet verkregen hebt.  

  

  5 
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Bijlage 5.3: Maatschappelijk domein 3: Huisvesting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Huisvesting 

 

 



   
 

   
 

 

Bekijk het volgende filmpje vanaf 0:45 tot 

4:30. 

Scan de QR-code: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of typ de volgende link in: 

https://www.youtube.com/watch?v=86b-nUB9X30   

Let bij het bekijken van dit filmpje op de volgende zaken: 

- Wat zorgt ervoor dat het huren van een huis in het begin heel duur is? 

- Met welke andere domeinen heeft de huisvesting nog allemaal te 

maken? 

  1 

https://www.youtube.com/watch?v=86b-nUB9X30
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Informatie 

Lees de volgende tekst over huisvesting en armoede. Hier vind je heel wat 

informatie die jullie kunnen gebruiken bij het invullen van jullie rolfiche. 

Armoede en huisvesting 

Mensen die in armoede leven hebben het niet makkelijk in hun 

zoektocht naar een geschikte woning. In België is het woonbeleid sterk gericht op het kopen 

van een huis, wat echter voor heel wat burgers onbetaalbaar is. Zij komen op de huurmarkt 

terecht waar men geconfronteerd wordt met een tekort aan betaalbare, gezonde woningen. 

Verschillende moeilijkheden 

Mensen in armoede besteden vaak een te groot deel van hun budget aan het huren van een 

woning. Hierdoor moeten zij vervolgens gaan besparen op andere uitgavenposten zoals 

gezondheidszorg, vrije tijd of gezonde voeding. Om een betaalbare woning te vinden, kiezen 

mensen noodgedwongen voor een onaangepaste of te kleine woning. Wanneer de woning 

niet goed geïsoleerd is, heeft dit als gevolg dat men met hele hoge energiefacturen te maken 

krijgt. 

Het huren van een sociale woning 

Enkele feiten over sociale woningen op een rij: 

-In Vlaanderen is slechts 6% van de huizen die men kan huren een sociale woning. 

-Het armoederisico daalt met 40% wanneer men een sociale woning kan huren. 

-80% van de huurders van sociale woningen bevinden zich in de laagste twee 

inkomensgroepen. Het systeem is dus heel doelgericht. 

-In Vlaanderen staan 153.910 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Deze 

mensen hebben een laag inkomen en voldoen aan alle voorwaarden. Toch moeten ze een 

woning zoeken op de private huurmarkt, er zijn namelijk te weinig sociale woningen. 

  

 

 

 

 

  

  2 
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Bijlage 5.4: Maatschappelijk domein 4: Onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Onderwijs 

 

 



   
 

   
 

Probeer met je groepje de juiste woord(en) 

op de juiste plaats in de tekst te leggen. Als 

je klaar bent en je naar het volgende 

standje gaat mag je de woordjes weer door 

elkaar op tafel leggen. 

Het lager onderwijs zou in principe gratis zijn. Toch zijn er een 
aantal dingen die betaald dienen te worden (bv schoolreis, 
toneelvoorstellingen, turnuniform,…). Deze kosten kunnen 
door arme ouders vaak niet (op tijd) betaald worden. Daarom 
is er sprake van een _________________. Dit is het hoogste 
bedrag die een school mag verwachten dat ouders zullen 
moeten betalen voor hun kind tijdens school. Dit bedrag wordt 
vooraf meegedeeld via het schoolreglement.  
In het middelbaar onderwijs is dit jammer genoeg niet 
mogelijk. Door de grote diversiteit aan richtingen en 
benodigde materialen kan men geen overeenkomst vinden 
voor een eerlijk bedrag.  

Buiten deze kosten zijn er nog een aantal zaken die niet 
vanzelfsprekend zijn voor leerlingen die leven in armoede of 
kansarmoede bij het onderwijs.  

Veel ouders van deze kinderen hebben het bemoeilijk om de 
eindjes aan mekaar te knopen en worstelen met tijdsgebrek 
om met het kind samen te zijn. Vele ouders kampen met 
gezondheidsproblemen, _________________, psychische 
problemen en een gebroken zelfbeeld. Ze moeten al hun 
energie en aandacht hieraan besteden, zodat ze nog weinig 
energie over hebben voor het aangaan van stimulerende 
interacties met hun kinderen en voor het opvolgen van het 
schoolwerk. 

  1 
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Veel kinderen die opgroeien in armoede, lopen een verhoogd 
risico om op vroege leeftijd geconfronteerd te worden met 
_________________. Ze wonen vaak in een buurt met weinig 
positieve rolmodellen. Tevens lopen ze een hoger risico op 
ondervoeding, ziekte en onregelmatige slaapgewoonten, en 
die hebben allemaal een _________________ op de 
concentratie en de aandacht die het kind kan opbrengen 
tijdens de schooluren. 

Leerkrachten hebben onbewust de neiging om kinderen die 
opgroeien in armoede te associëren met leerproblemen. 
Daardoor verlagen hun verwachtingen ten opzichte van die 
kinderen, wat zich kan uiten in minder uitdagende taken, een 
makkelijker curriculum, minder kansen tot participatie aan de 
klasinteractie, en een snellere doorverwijzing naar lagere 
richtingen, ook wel bekend als het _________________. 

De ouders van deze kinderen hebben het moeilijker om vlot te 
communiceren met de school, gespecialiseerde hulp te 
zoeken, en mee na te denken over de beste studiekeuze van 
hun kinderen. De drempel van de school is voor vele ouders te 
hoog en dit zeker bij _________________. 

Op vele van deze kinderen, op hun ouders en op de buurten 

waarin ze opgroeien, wordt een negatief etiket geplakt: dat 

haalt het zelfbeeld van de kinderen naar beneden en hun 

vertrouwen dat ze via het investeren van energie in 

leeractiviteiten zichzelf uit de spiraal van armoede kunnen 

hijsen. Dit probleem noemen we ook we_________________. 

Hierbij hebben mensen bepaalde _________________ over 
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een groep mensen en nemen ze deze aan als de 

overkoepelende waarheid voor deze hele groep. 

Bron: Duurzaam Onderwijs (2018)  
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Druk af en verknip: 

 

 

 

 

maximumfactuur stress 

criminaliteit, drugs en 
geweld 

negatieve impact 

watervalsysteem Anderstalige ouders 
stigmatisering vooroordelen 

 

Dit kan ook nog bij het standje gelegd worden: 

 

Beantwoord de bijhorende vragen op jouw rolfiche in 

de rechterkolom. Maak hierbij gebruik van hetgeen je 

weet over jouw personage (linkerkolom) en de 

informatie die je zonet verkregen hebt.  
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Verbetersleutel invuloefening  

 

 

 

 

Het lager onderwijs zou in principe gratis zijn. Toch zijn er een 
aantal dingen die betaald dienen te worden (bv schoolreis, 
toneelvoorstellingen, turnuniform,…). Deze kosten kunnen 
door arme ouders vaak niet (op tijd) betaald worden. Daarom 
is er sprake van een maximumfactuur. Dit is het hoogste 
bedrag die een school mag verwachten dat ouders zullen 
moeten betalen voor hun kind tijdens school. Dit bedrag wordt 
vooraf meegedeeld via het schoolreglement.  
In het middelbaar onderwijs is dit jammer genoeg niet 
mogelijk. Door de grote diversiteit aan richtingen en 
benodigde materialen kan men geen overeenkomst vinden 
voor een eerlijk bedrag.  

Buiten deze kosten zijn er nog een aantal zaken die niet 
vanzelfsprekend zijn voor leerlingen die leven in armoede of 
kansarmoede bij het onderwijs.  

Veel ouders van deze kinderen hebben het moeilijk om de 
eindjes aan mekaar te knopen en worstelen met tijdsgebrek 
om met het kind samen te zijn. Vele ouders kampen met 
gezondheidsproblemen, stress, psychische problemen en een 
gebroken zelfbeeld. Ze moeten al hun energie en aandacht 
hieraan besteden, zodat ze nog weinig energie over hebben 
voor het aangaan van stimulerende interacties met hun 
kinderen en voor het opvolgen van het schoolwerk. 

 

  2 
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Veel kinderen die opgroeien in armoede, lopen een verhoogd 
risico om op vroege leeftijd geconfronteerd te worden met 
criminaliteit, drugs en geweld. Ze wonen vaak in een buurt met 
weinig positieve rolmodellen. Tevens lopen ze een hoger risico 
op ondervoeding, ziekte en onregelmatige slaapgewoonten, 
en die hebben allemaal een negatieve impact op de 
concentratie en de aandacht die het kind kan opbrengen 
tijdens de schooluren. 

Leerkrachten hebben onbewust de neiging om kinderen die 
opgroeien in armoede te associëren met leerproblemen. 
Daardoor verlagen hun verwachtingen ten opzichte van die 
kinderen, wat zich kan uiten in minder uitdagende taken, een 
makkelijker curriculum, minder kansen tot participatie aan de 
klasinteractie, en een snellere doorverwijzing naar lagere 
richtingen, ook wel bekend als het watervalsysteem. 

De ouders van deze kinderen hebben het moeilijker om vlot te 
communiceren met de school, gespecialiseerde hulp te 
zoeken, en mee na te denken over de beste studiekeuze van 
hun kinderen. De drempel van de school is voor vele ouders te 
hoog en dit zeker bij anderstalige ouders. 

Op vele van deze kinderen, op hun ouders en op de buurten 
waarin ze opgroeien, wordt een negatief etiket geplakt: dat 
haalt het zelfbeeld van de kinderen naar beneden en hun 
vertrouwen dat ze via het investeren van energie in 
leeractiviteiten zichzelf uit de spiraal van armoede kunnen 
hijsen. Dit probleem noemen we ook wel stigmatisering. 
Hierbij hebben mensen bepaalde vooroordelen over een 
groep mensen en nemen ze deze aan als de overkoepelende 
waarheid voor deze hele groep. Bron: Duurzaam Onderwijs (2018) 
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Het onderwijs? Gratis? 

Jammer genoeg niet! Ondanks dat inschrijving 
voor het leerplichtonderwijs gratis is, komen er 
nog een heleboel extra kosten bij kijken…. 

Zo betaal je toch nog een pak geld per kind die je 
naar school stuurt: 

 

Bron: De Redactie (2018) 
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Een greep uit het nieuws: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs (2016), Hofmans, T. (2020), Casagrande, L. 

(2021) 
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Bijlage 5.5: Maatschappelijk domein 5: Gezondheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Gezondheid 

 

 



   
 

   
 

 

Enkele cartoons van de bekende cartoonist 

Lectrr. Analyseer ze in groep. Wat 

proberen de cartoons duidelijk te maken? 

Noteer jouw antwoord in de rolfiche.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron cartoons: https://lectrr.be/en  
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https://lectrr.be/en
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Bron cartoons: https://lectrr.be/en  
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Bron cartoons: https://lectrr.be/en  
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Hopelijk hebben jullie de boodschap van 

Lecctr begrepen. Om deze boodschap nog 

meer kracht bij te zetten, lezen jullie 

onderstaande getuigenissen:  

 

 

 

 

 

  

  2 
« Wij moesten een dokter roepen voor 

een ziek kind. Ik heb aan de dokter 

moeten vragen of hij akkoord was dat 

wij hem de volgende maand zouden 

betalen wanneer ik mijn stempelgeld 

zou getrokken hebben. Daarna moesten 

wij de medicamenten betalen. Maanden 

als deze kunnen wij de facturen niet 

betalen. Je kiest voor de gezondheid 

van je kind en laat de facturen liggen. » 

(Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale 

uitsluiting, 2004) 

“Je zult mij niet horen zeggen dat mijn 

kinderen altijd gezond eten. Wij kijken 

nog altijd naar het goedkoopste, 

waardoor er hier vaak spaghetti, 

macaroni, pizza of frieten op tafel 

komen. En eerlijk gezegd moeten wij al 

zoveel energie stoppen in overleven, 

dan ben je niet bezig met gezond eten 

of een gezonde maaltijd. Uiteindelijk zit 

ik elke dag te rekenen hoe alles betaald 

te krijgen en ben ik al blij dat we niet 

weer in de schulden raken.” (Van 

Hecke, 2017) 
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Gezondheid en armoede 

 

Het recht op bescherming van de gezondheid wordt bekrachtigd door 

onze Grondwet en door tal van internationale 

mensenrechtenverdragen. Toch is het zo dat mensen in armoede 

vaker: 

- In een slechtere gezondheid verkeren 

- minder toegang hebben tot de gezondheidszorg 

- een gebrek aan kennis hebben voor het raadplegen van de juiste 

gezondheidszorg  

- minder gezonde levensjaren beleven 

- Vroeger sterven  

De hangt samen met een tal van verschillende zaken, zoals huisvesting, 

onderwijs, werk, financiële middelen, enzovoort.    

Ook jongeren die in armoede leven lijden hieronder. Ze groeien op in 

omstandigheden die hun fysieke en mentale ontwikkeling in gevaar 

brengen. Jongeren uit minder gegoede gezinnen schatten hun 

gezondheid slechter in dan jongeren uit meer gegoede gezinnen en 

hebben ook meer gezondheidsklachten.  

Maar… Ziek maakt ook arm  

Mensen die ziek worden of een arbeidsongeval meemaken, kunnen 

ook in een straatje zonder einde geraken. Ze leiden aan een 

  3 
Arm maakt ziek 
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inkomensverlies en moeten het bijgevolg stellen met minder. Dit kan 

zorgen voor een neerwaartse spiraal op alle verschillende 

levensdomeinen (Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2020).  

 

Beantwoord de bijhorende vragen in de rechterkolom 

van jouw rolfiche. Maak hierbij gebruik van hetgeen je 

weet over jouw personage (linkerkolom) en de 

informatie die je zonet verkregen hebt.  
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Bijlage 6: Spectrumspel 
Bij de stellingen is het heel belangrijk dat je op voorhand benadrukt dat de leerlingen de stellingen 

vanuit hun personage gaan beantwoorden. 

De stellingen: 

-Stelling 1: mijn ouders moeten zich geen zorgen maken om een onverwachtse uitgave. 

-Stelling 2: wanneer iemand van ons gezin naar de dokter moet, is dit geen probleem. 

-Stelling 3: mijn ouders moeten zich geen zorgen maken om rond te komen aan het einde van de 

maand. 

-Stelling 4: het betalen van schoolrekeningen is geen probleem voor mijn ouders. 

-Stelling 5: het betalen van het lidgeld voor mijn hobby’s is geen probleem voor mijn ouders. 

-Stelling 6: we moeten ons geen zorgen maken over de energierekening wanneer we elke dag de 

verwarming opzetten. 

-Stelling 7: als ik een nieuwe hobby zou willen starten, is dit financieel gezien geen enkel probleem. 

-Stelling 8: het betalen van een schooluitstap is geen probleem voor mijn ouders. 

-Stelling 9: wanneer de dokter medicatie voorschrijft, is het geen probleem om deze medicatie te 

betalen. 

-Stelling 10: armoede heeft een invloed op heel wat maatschappelijke domeinen. 

 

Enkele mogelijke bijvragen: 

-Waarom ben jij (helemaal) akkoord met die stelling? 

-Waarom ben jij (helemaal) niet akkoord met die stelling? 

-Waarom heb je gekozen om jou op deze plaats te positioneren op het spectrum?  
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Bijlage 7: Exit ticket 
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EXIT TICKET 

 

 

 

 

 

Hoe goed heb je de les begrepen? 

 

 

 Dingen die ik vandaag geleerd heb: 

 1. ________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 
 

 2. ________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 
 

 3. ________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 

Dingen die ik heel interessant vond: 

 1. ________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Vraagje dat ik nog mee zit:  

 1. ________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 


