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Een student in kansarmoede vertelt…

Het was heel fijn om deel te nemen en om te weten dat 
daardoor andere studenten geholpen kunnen worden. 
Fijn dat de tijd genomen werd om me te laten 
uitspreken, anders komt het verhaal niet. Ik voelde me 
echt partner in het onderzoek en geen onderzoeksobject. 
Het enthousiasme van de onderzoekers werkte ook 
aanstekelijk en was een hart onder de riem!



Ook krachten gebundeld met…

Krachten-
bundeling

Experten in 
kansarmoede

Collega met 
kansarmoede-
achtergrond



INLEIDING



Doelstellingen

De opleiding beter afstemmen op studenten in 
kansarmoede (niveau in-, door- en uitstroom)

Vanuit de expertise en ervaringsdeskundigheid van 
(oud)studenten in kansarmoede nog meer adequaat en 
‘doorleefd’ invulling geven aan de competentie ‘omgaan 
met kansarmoede’ voor studenten en docenten



Werkwijze doel 1 & 2

Literatuur
Bevraging 
collega’s 

Waarderende 
interviews met 

(oud)studenten in 
kansarmoede

Implementatie:

Rapportering + 
gesprekken 



Kansarmoede: link met studeren

Vind je het moeilijk om te studeren, omdat je 
constant zorgen hebt op verschillende domeinen 
(geldzorgen, problemen thuis, ervaringen rond 

uitsluiting, het ervaren van gebrek aan tijd, 
middelen, mogelijkheden,…)? Heb je het gevoel 

dat je hierdoor kansen mist?

Kom je vaak naar school met je hoofd vol 
“thuis”?



Respondenten

Studenten: 11 (5 vrouwen, 6 mannen) Oud-studenten: 5 (3 vrouwen,  
2 mannen)

STUDENTEN 1e fase 2e fase 

Kleuteronderwijs 1

Lager onderwijs 

Secundair onderwijs 4 6

OUD-STUDENTEN afgestudeerd

Kleuteronderwijs 1

Lager onderwijs 1

Secundair onderwijs 3



DEEL 1: Afstemmen van de 
opleiding op studenten in 
kansarmoede



Op stap met (oud-)student…



Suggesties infodagen

• Ook op locatie 
waar kansarme 
ouders vaak 
komen

Waar?

• Niet enkel op 
zaterdagen

Wanneer?

• Realistische 
info, duidelijke 
verwachtingen 
m.b.t. inhoud 
van de 
opleiding

Wat?

• “Centen voor 
studenten”

• Website met 
financiële info

• Realistische 
kosten van 
opleiding

• Leefkosten
kotstudenten

Wat? Expliciete 
financiële info

• Laagdrempelig

• Toegankelijke 
docenten

• Info samen op 
papier 
overlopen

Hoe?



Suggesties inschrijvingen

menselijk 
contact



Belang kennismaking medestudenten 

Steunfiguren

Sociaal netwerk

Motiverende 
factor om studies 

vol te houden

Ruimte en 
gelegenheid 

voorzien!



Informatie inclusief aanbieden

WAT?

• algemene info voor iedereen

• verdiepende info voor wie het nodig 
heeft

HOE?

• meerdere keren 

• via verschillende kanalen 



Belang van inclusieve info

WAAROM?

• vermijden dat studenten zelf op zoek moeten gaan 
(stigmatisering, demotivatie, drempel vermijden)

• discussie / wrevel vermijden

• studenten informeren elkaar

• situatie van studenten kan veranderen

• interessant om te weten als leerkracht in spe



Info van studenten

Slechts één 
keer verhaal 

moeten 
doen

Weten 
waarom info 

gevraagd 
wordt

Belang 
informatie op 

persoonlijk vlak 
en op 

studievlak



Begeleiding actoren hogeschool



Omgang actoren hogeschool met 
studenten in kansarmoede

toegankelijk / 
open

structuur 
bieden met 

vrijheid

persoonlijke 
en 

waarderende 
aanpak

authentiek

gelegenheid 
bieden tot 

vragen stellen
steun

oog voor 
kansarmoede

informeel en 
gerespecteerd



Actoren hogeschool



Belang ervaringsdeskundige 
in kansarmoede

WIE?

• Student?

• Docent?

• Andere actor?

HOE?

• Brug tussen 
student en 
hogeschool

• Rolmodel

• Standvastig

• Zwijgplicht 

WAAROM?

• Weet wat het is 
om in 
kansarmoede te 
leven

• Heeft geen 
middenklassebril



DEEL 2: Voorbeeldfunctie 
omgaan met studenten in 
kansarmoede



Oog voor context

- Materiële aspecten

- Financiële aspecten

(rond materiaal, 
uitstappen, enz)



Begeleiding op maat

- Praktische 
ondersteuning

- Rekening houden met 
persoonlijke context



Veilig (leer)klimaat

- Luisteren, empathie

- Open, authentiek

- Waarderende houding



Zorgen voor 
kwaliteitsvolle interacties 
tussen studenten



Kansarmoede positief 
benaderen

- Waarderen

- Veerkracht

- Verschil

- Expertise

- Leren 



Meest beklijvende idee?



Vragen? Ideeën? Samenwerken?

ann.vanhooste@ucll.be

liesbeth.spanjers@ucll.be
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