
HANDLEIDING 
Teamtool kansarmoede
Aan de slag! Met deze handleiding leid je vlot de  
Teamtool kansarmoede.

Wat is nodig?

• een gelijkekansenrapport (op A4) en balpen voor elke 
deelnemer

• 1 keer de stellingenkaartjes (op A4), gesorteerd volgens 
thema/kleur

• 1 keer de ABC-posters (op A3)
• een scherm (eventueel)
• schaar, lijm of plakband

Timing:

Wil je de teamtool beperken tot 1 uur? Pas dan het tijd-
slot bij elke ronde toe. Stel een tijdbewaker aan onder de 
deelnemers zodat je telkens op tijd aan de volgende ronde 
begint.

Ronde 1  
Vul individueel het gelijkekansenrapport in

Deel de blanco gelijkekansenrapporten uit en vraag om ze 
individueel in te vullen. Maak duidelijk dat de deelnemers 
de score niet moeten delen.

Iedereen klaar? Stel aanvullend deze of andere vragen:

• Wie scoorde 15/15, wie 14/15 en wie 13/15? Vraag enkel 
naar de hoogste scores.

• Wat kwam in je op toen je het gelijkekansenrapport 
invulde? En toen je het resultaat zag?

• Zou je de gemiddelde score voor je klas kunnen  
inschatten?

• Ken je de gelijkekansenindicatoren en SES-cijfers  
op jouw school?

Ronde 2
Bekijk het verhaal van leraar Sarah

Bekijk de video (7’44) waarin leraar Sarah getuigt wat het 
betekent om als kind in kansarmoede op te groeien. Vertel 
dat Sarah op haar gelijkekansenrapport 3 op 15 scoort.

Is er een scherm aanwezig? Bekijk Sarahs verhaal dan 
samen. Geen scherm in de buurt? Laat alle deelnemers 
de QR-code scannen die ze op hun gelijkekansenrapport 
vinden.

Video bekeken? Stel aanvullend deze of andere vragen:

• Hoe komt Sarahs verhaal binnen?
• Wat onthoud je?

Ronde 3 
kies uit de stellingenkaartjes een actiepunt 
voor de school

Hang de ABC-posters op en verdeel het lerarenteam luk-
raak in 3 groepen. 

GELIJKE-
KANSENRAPPORT

Score

1. Ik had twee ouders die een rol speelden in mijn opvoeding

2. Minstens een ouder had een betaalde job

3. Er was geen ouder die een verslaving, chronische geestelijke of slepende lichamelijke ziekte had

4. Mijn ouders zijn afkomstig uit België of een ander EU-land

5. Mijn moeder heeft een diploma secundair onderwijs

6.
Mijn ouders konden steeds de basisbehoeften invullen: huisvesting, eten en drinken, kledij, 
medische verzorging, water, elektriciteit … 

7. Ons gezin had een (voldoende) breed netwerk bij wie ik terecht kon voor opvang

8.
Ik denk dat mijn thuis zonder moeite de kosten voor boeken, sportkledij en 
ander schoolmateriaal kon betalen

9. Het was fi nancieel mogelijk om me mee te sturen op alle een- en meerdaagse schoolreizen

10.
Elke schooldag had ik een (voldoende) gezonde en gevulde boterhammendoos mee en een stuk 
fruit of koek

11.
Ik kon thuis rekenen op ondersteuning bij huiswerk: ik werd gemotiveerd, ondervraagd, mijn 
agenda werd nagekeken …

12. Minstens een van mijn ouders was aanwezig tijdens het oudercontact

13.
Mijn ouders stimuleerden mij om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten zoals sport, 
muziekschool, jeugdbeweging …

14. Als kind bezocht ik in gezinsverband soms een museum, toneel, concert, bibliotheek, bioscoop … 

15. Thuis waren boeken aanwezig, ontleend uit de bib of gekocht

JOUW SCORE        / 15  
Ronde 2 van teamtool kansarmoede

Leraar Sarah scoorde 3/15. Benieuwd naar 
haar verhaal? Bekijk de video via deze QR-code.

Ronde 1 van teamtool kansarmoede

Welke kansen heb jij als kind kunnen scoren? Bij een vraag die je met ‘JA’ kan 
beantwoorden, schrijf je een 1. Is ‘NEE’ het antwoord? Dan schrijf je een 0.

15 min

10 min

AMAI 
dit doen we al goed

Hier maken we werk van 
GELIJKE KANSEN

BWA 
dit kunnen we nog beter

Hier maken we werk van 
GELIJKE KANSEN

CRASH 
dit doen we nog niet goed

Hier maken we werk van 
GELIJKE KANSEN

30 min



Geef één groepje de stellingenkaartjes over thema huis-
werk (blauw), het andere de stellingenkaartjes over thema 
ouders (groen) en het derde groepje de stellingenkaartjes 
over schoolkosten (geel).

Vraag elk groepje om:

1.  hun stellingenkaartjes te bespreken en te bepalen of ze 
bij poster A, B of C horen. Leg uit waar de A, B en C voor 
staan: 

 A = Amai, dit doen we al goed
 B = Bwa, dit kunnen we nog beter
 C = Crash, dit doen we nog niet goed 

 De deelnemers kunnen ook zelf een stelling op het 
blanco kaartje noteren. 

2.  één stellingenkaartje van hun B- of C-poster te kiezen 
waar hun school volgens hen werk van moet maken. 

3.  aan de grote groep te vertellen welk stellingenkaartje 
van hun B- of C-poster volgens hen prioriteit moet krij-
gen, waarom en welke actie nodig is.

TEN SLOTTE

Vraag elk groepje om zijn stellingenkaartjes op de 
ABC-posters te hangen. 

Daag de deelnemers uit om samen één stellingenkaartje 
te kiezen waar iedereen werk van wil maken op school.

Moeilijk kiezen? Organiseer een stemming.

Hang finaal de ABC-posters met stellingenkaartjes op in de 
lerarenkamer. Omcirkel het stellingenkaartje dat je op de 
A-poster wil krijgen en teken er een pijl bij.

STELLINGENKAARTJES
over thema ‘HUISWERK’
Wat doe je als team al goed om gelijke kansen te creëren voor huiswerk, 
wat kan beter en wat verloopt niet goed? Bespreek de stellingen en 
verdeel ze over de ABC-posters.

We gaan na of elke leerling 
huiswerk in zijn eentje kan.

Een leerling die abnormaal 
vaak niet in orde is met 

huiswerk, vragen we op welke 
manier dat toch kan lukken.

Een spreekbeurt gaat niet over 
wat iemand heeft, maar wat 

die kan.

We beseffen dat niet elk kind 
thuis een (eigen) digitaal 
toestel, printer en stabiel 

internet heeft.

Ook de leerling in kansarmoede 
stellen we hoge verwachtingen 
rond huiswerk. We tonen niet 

alleen begrip.

We checken regelmatig (ook 
bij ouders) hoe het huiswerk 

verloopt.

Voor leerlingen bij wie huiswerk 
thuis moeilijk lukt, gaan we 

samen (met de ouders) op zoek 
naar een oplossing.
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STELLINGENKAARTJES
over thema ‘OUDERS’
Wat doe je als team al goed om ook kwetsbare ouders te betrekken,  
wat kan beter en wat verloopt niet goed? Bespreek de stellingen en 
verdeel ze over de ABC-posters.

Ouders van wie het kind 
abnormaal vaak te laat komt, 
geven we geen preek. Wel een 

‘alles oké?’

Ouders van wie we vermoeden 
dat ze in armoede leven, 

spreken we aan vanuit een 
zorg, niet vanuit een probleem.

Ook de ouders die we niet zien, 
lezen of horen, proberen we te 

bereiken.

De reden waarom ouders niet 
naar het oudercontact komen, 

kennen we.

Wanneer we ouders op school 
uitnodigen, vertellen we er 

altijd bij waarom.

Voor elk probleem zoeken we 
samen mét de ouders naar 

een oplossing.

We vertellen elke ouder wat 
goed gaat in de klas en delen 

complimenten uit.
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STELLINGENKAARTJES
over thema ‘SCHOOLKOSTEN’
Wat doe je als team al goed om schoolkosten voor elk gezin haalbaar te 
houden, wat kan beter en wat verloopt niet goed? Bespreek de stellingen en 
verdeel ze over de ABC-posters.

Onze school communiceert 
duidelijk hoe ouders financiële 
ondersteuning kunnen vragen.

Voor elke activiteit die geld 
kost, stellen we de vraag of 

de activiteit zinvol is en/of het 
kosteloos/goedkoper kan.

We weten hoe in actie te 
schieten wanneer een leerling 

met een lege maag op  
school zit.

Bij elke communicatie over 
schoolkosten vermelden  
we hoe gespreid betalen 

mogelijk is.

Schoolactiviteiten op school 
houden geen financiële 

drempels in: elke ouder kan 
deelnemen.

Voor meerdaagse uitstappen 
werkt de school met een 

gespreid spaarplan voor alle 
leerlingen.

We vermijden verborgen 
kosten zoals voor de aankoop 

van laarzen, slaapzak, 
knutselmateriaal …
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