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KANSARME OUDERS EN DE SCHOOL.
EEN WERELD VAN VERSCHIL? 

Leen Dom en Jef C. Verhoeven*

In dit artikel gaan wij in op de relatie tussen kansarme ouders 
en de school. Gedurende de laatste dertig jaar is de rol van 
ouders in de school grondig veranderd. Hun mening over het 
onderwijs van hun kinderen heeft meer en meer aan belang 
gewonnen. Beleidsmakers trachten de participatie van ouders 
op school te stimuleren door nieuwe beleidsmaatregelen. De 
vraag die we ons hier stellen is of alle ouders wel in gelijke 
mate baat hebben bij deze nieuwe maatregelen. We tonen aan 
dat ouderbetrokkenheid sterk gedifferentieerd is naargelang 
de sociale achtergrond van de ouders en concentreren 
ons op de meest kwetsbare groep van ouders, de kansarme 
ouders. Aan de hand van interviews met kansarme ouders, 
leraren en directie in twee Vlaamse basisscholen wordt een 
beeld geschetst van de leefwereld van de kansarme ouders 
en hun contacten met de school van hun kinderen. Hoewel 
deze ouders de school belangrijk vinden, slagen ze er door 
hun moeilijke leefsituatie vaak niet in om deze woordelijke 
waardering in daden om te zetten. Ouders beschikken zelf 
over weinig cultureel kapitaal om hun kinderen te begeleiden 
bij huiswerk en leeropdrachten of hen te helpen wanneer 
ze iets niet begrijpen. Leerproblemen en verwijzingen naar 
het buitengewoon onderwijs zijn in deze gezinnen dan 
ook schering en inslag. Op school zijn deze ouders niet 
onzichtbaar maar zij hebben soms wel het gevoel afgewezen 
te worden door de school. De schoolcontext speelt hierin een 
belangrijke rol. 

I. INLEIDING

De rol van ouders in het onderwijs neemt aan belang 
toe. Steeds meer worden zij gezien als partners van 
de school. Hun mening over het onderwijs van hun 
kind heeft meer en meer aan invloed gewonnen. 
Ook worden zij alsmaar meer actief betrokken bij het 
schoolgebeuren. In politieke termen zijn zij de laatste 
dertig jaar als groep een meer centrale plaats gaan 
innemen in het onderwijs door hun lidmaatschap in 
bestuurs- en/of adviesorganen. Het participatiedecreet 
van 2 april 2004 is daarbij een verdere stap in de 
richting van meer ouderparticipatie. Met dit nieuwe 
decreet wilde toenmalig minister van Onderwijs en 
Vorming, Marleen Vanderpoorten, een participatieve 

schoolcultuur stimuleren (MVG, departement 
Onderwijs en Vorming, 2000: 40). Zij had met dit 
decreet specifiek de bedoeling om ‘alle vorige decreten 
over de structuren waarbinnen een participatiecultuur 
kan groeien, op elkaar af te stemmen en te versterken 
in één thematisch geordend decreet (VCOV, 2004: 4). 

Algemeen worden formele ouderparticipatie en ook 
andere meer informele vormen van ouderbetrokken-
heid voorgesteld als een toe te juichen tendens vanuit 
de beleidsmakers. Nochtans is ouderbetrokkenheid in 
de alledaagse schoolpraktijk niet zo vanzelfsprekend. 
Vaak is er in plaats van partnerschap eerder sprake van 
machtsrelaties en strijd tussen de ouders en de school 
en bij wijlen tussen ouders en individuele leraren 
(Crozier, 2000). Bovendien blijkt uit allerlei onderzoe-
ken dat het vooral de ouders zijn uit de midden- en 
hogere sociale klassen die betrokken zijn op school. 
Zo vinden Verhoeven, Devos, Stassen & Warmoes 
(2003) dat hoogopgeleide ouders meer participeren in 
schoolraden en participatieraden, vaker lid zijn van het 
oudercomité, vaker pedagogisch betrokken zijn in de 
klas en vaker deelnemen aan activiteiten georganiseerd 
door de school. Zelfs in scholen waar het merendeel van 
de ouders uit lagere sociale klassen komt, worden de 
contacten tussen de school en de ouders gedomineerd 
door middenklasseouders (Reay, 2001: 104). 

Goedbedoelde maatregelen zoals het participatie-
decreet bijvoorbeeld zullen dan ook vooral deze mid-
denklasseouders stimuleren om nog meer betrokken 
te worden op school. Bovendien bestaat het gevaar 
dat deze ouders vooral de belangen van hun eigen 
kinderen gaan verdedigen waardoor de ongelijkheden 
nog vergroot worden. Volgens Reay (2001: 104) hebben 
scholen de neiging om vooral te reageren op die 
ouders die zich het meest laten horen – en dit zijn dan 
voornamelijk de ouders uit de hogere sociale klassen – 
eerder dan degenen met de meeste noden. Het is echter 
belangrijk om in te zien dat er een minderheid van 
ouders is die door hun eigen negatieve ervaringen op 
school en hun lastige leefsituatie het moeilijk hebben 
om betrokken te zijn bij de school van hun kind. En 
het zijn deze meest kwetsbare ouders waarop we in dit 
artikel zullen focussen.

De bedoeling is om in dit artikel een beeld te schetsen 
van de leefwereld van kansarme Vlaamse ouders en hoe 
deze leefwereld bepalend is voor de manier waarop zij 
met de school van hun kinderen omgaan. 
Daarvoor gaan we in een eerste paragraaf op theore-
tisch niveau na waarom er zulke verschillen zijn in 
ouderbetrokkenheid naargelang de sociale klasse van 
de ouders en bespreken we vervolgens in een tweede 
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paragraaf voorgaand onderzoek over kansarme ouders 
en hun omgang met de school. In een derde paragraaf 
wordt het opzet van het onderzoek waarbinnen dit 
artikel kadert kort weergegeven. Vervolgens beschrij-
ven we wat wij onder kansarme ouders verstaan en 
hoe de ouders geselecteerd werden, om ten slotte in te 
gaan op de situatie van de kansarme ouders uit ons 
onderzoek en de wijze waarop zij concreet met de 
school van hun kinderen omgaan. We ronden af met 
een besluit. 
 

II. OUDERBETROKKENHEID EN SOCIALE KLASSE

In bijna alle onderzoeken rond ouderbetrokkenheid 
worden verschillen tussen hoe ouders omgaan met de 
school teruggebracht naar verschillen in sociale klasse. 
Vooral in het kwalitatief onderzoek is het gangbaar te 
gaan kijken naar de verschillen in ouderparticipatie 
naargelang de sociale klasse (zie o.a. Lareau, 1989; 
Reay, 1998; Crozier, 2000; Vincent, 2000). Wanneer we 
op zoek gaan naar een verklaring voor deze verschillen 
is een belangrijke vaststelling die steeds terugkomt in 
de onderzoeken dat de verschillen niet te wijten zijn aan 
een gebrek aan interesse van de kant van de ouders uit 
de lagere sociale klasse. Alle ouders vinden onderwijs 
belangrijk en wensen dat hun kinderen hun best doen 
op school. Sommige ouders hebben het echter heel 
moeilijk om deze waardering concreet om te zetten 
naar concrete acties. 

Als een gebrek aan interesse niet de oorzaak is van 
de verschillen in ouderbetrokkenheid is het de vraag 
waardoor die verschillen dan wel veroorzaakt worden. 
Een vaak gehanteerde en duidelijke verklaring hiervoor 
is gebaseerd op Bourdieu’s concept van cultureel 
kapitaal. Bourdieu (1977) gaat ervan uit dat scholen 
de ‘habitus’ (1) van de dominante – hogere – klassen 
overnemen als zijnde de natuurlijke en geschikte soort 
van ‘habitus’ en kinderen behandelen alsof zij allen 
gelijke toegang hebben tot die habitus: ‘The culture of 
the élite is so near to that of the school that children from the 
lower middle class (…) can only acquire with great effort 
something which is given to the children of the cultivated 
classes – style, taste, wit –, in short, those attitudes and 
aptitudes which seem natural in members of the cultivated 
classes and naturally expected of them precisely because 
(in the ethnological sense) they are the culture of that 
class’ (Bourdieu, in Harker, 1990: 87). Op deze manier 
wordt de dominante habitus getransformeerd tot een 

vorm van cultureel kapitaal die door de scholen als 
vanzelfsprekend wordt aangenomen en die als een 
effectieve filter werkt in de reproductieve processen 
van een hiërarchische samenleving (Harker, 1990: 87). 
Kinderen uit de hogere klassen komen naar school met 
een voorsprong. De culturele ervaringen die zij thuis 
hebben opgedaan vergemakkelijken hun aanpassing 
op school aangezien de school dezelfde elementen 
benadrukt als degene die thuis aanwezig zijn. De 
standaarden van de school zijn dus niet neutraal. Wat 
scholen vragen aan ouderbetrokkenheid kan beladen 
zijn met de culturele ervaringen van intellectuele en 
economische elites. 

Bourdieu zelf onderzoekt de kwestie van 
ouderbetrokkenheid niet, maar bij Lareau (1989) 
vinden we een toepassing van deze theorie op 
ouderbetrokkenheid. Zij gaat na hoe en waarom 
sociale klasse de ouderbetrokkenheid in het 
onderwijs beïnvloedt. Hiertoe analyseert Lareau 
twee Amerikaanse blanke basisscholen: één met een 
publiek uit de arbeidersklasse en één met een publiek 
dat overwegend bestaat uit hogere middenklasse. De 
relatie tussen ouders en school blijkt verschillend te 
zijn in de twee gemeenschappen: de relatie tussen de 
gezinnen uit de arbeidersklasse en de school wordt 
gekenmerkt door scheiding (‘separation’), die tussen de 
gezinnen uit de hogere middenklasse en de school door 
verbondenheid (‘interconnectedness’). Dit houdt in dat de 
banden tussen de ouders uit de hogere middenklasse en 
de school veel sterker zijn dan die tussen de ouders uit 
de arbeidersklasse en de school. Ouders uit de hogere 
middenklasse houden meer toezicht op het onderwijs 
van hun kinderen en komen ook vaker tussen. Zowel 
uit de observaties op school als uit de interviews blijkt 
dat ouders uit de hogere middenklasse veel meer 
zichtbaar zijn op school. Deze ouders, de moeders in het 
bijzonder, stuurden het onderwijs van hun kinderen, 
kwamen tussen in het curriculum, bekritiseerden de 
acties van leraren en ondersteunden en versterkten de 
ervaringen van de kinderen in de klas. De ouders uit 
de arbeidersklasse lieten de verantwoordelijkheid voor 
het onderwijs van hun kinderen veel meer over aan de 
school en vertrouwden meer op de professionaliteit 
van de leraren. 

De verklaring van deze verschillen ziet Lareau in de 
cultureelkapitaalthese van Bourdieu: ‘(…) parents in 
both communities in this study shared a desire for their 
children to succeed in school. All of the parents valued 
educational success in first and second grade. In addition, 
the teachers took similar, and at times identical, steps to get 
parents involved in schooling. The communities differed, 
however, in the skills and resources parents had at their 
disposal for upgrading their children’s performance in 
school. By definition, upper-middle-class parents had more 
education, status, and income than working-class parents. 
This increased their competence for helping their children 
in school, as well as boosted their confidence that they were 
capable of helping. Working-class parents lacked both the 
skills and the confidence to help their children at school’ 

(1) Habitus is: ‘The conditions associated with a particular class 
of existence produce habitus, systems of durable, transposable 
dispositions, structured structures predisposed to function as 
structuring structures, that is, as principles of the generation 
and structuring of practices and representations which can be 
objectively adapted to their outcomes without presupposing 
a conscious aiming at ends or an express mastery of the 
operations necessary to attain them’ (Bourdieu, 1990: 53).
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(Lareau, 1989: 9). Daarenboven hebben ouders uit de 
hogere middenklasse netwerken, kennissen, vrienden, 
familie die in het onderwijs staan en hebben zij dikwijls 
een nauw contact met andere ouders van de klas van 
hun kind. Het gevolg hiervan is dat zij over veel meer 
informatie beschikken en dat maakt het gemakkelijker 
voor hen om voordelen te bekomen voor hun kinderen. 
Het komt volgens Lareau erop neer (1989: 171) dat 
sociale klasse, onderwijsloopbaan, beroepsstatus 
en het soort werk dat men doet, ouders voorziet in 
ongelijke ‘resources’ en disposities, verschillen die 
ouderbetrokkenheid kritisch beïnvloeden. Zo worden 
sleutelelementen van de klassencultuur vormen 
van cultureel kapitaal omdat ze ouders een heleboel 
‘resources’ bieden die zij kunnen activeren. Het bezit 
van culturele ‘resources’ met een hogere status leidt 
echter niet automatisch tot een sociale investering. Het 
is eerder zo dat (Lareau, 1989: 178): ‘(…) these cultural 
resources must be effectively activated by individuals, in and 
through their own actions and decisions’. 

Lareau’s verklaring maakt duidelijk hoe en waarom 
ouders uit verschillende sociale klassen op een 
verschillende manier met de school omgaan. Zij 
ging daarbij vooral op zoek naar verschillen in 
ouderbetrokkenheid tussen ouders uit de middenklasse 
en ouders uit de arbeidersklasse. In dit artikel 
concentreren we ons echter op de ouders helemaal 
onderaan de maatschappelijke ladder, de meest 
kwetsbare en kansarme ouders. 

III. KANSARME OUDERS EN DE SCHOOL

Het onderzoek van Verhoeven & Kochuyt (1995) biedt 
een klaar zicht op de situatie van Vlaamse arbeiders- en 
kansarme gezinnen en hun verhouding met de school. 
In dit onderzoek wordt het schoolgaan van 19 kinderen 
uit een arbeidersgezin en 19 kinderen uit een kansarm 
gezin onder de loep genomen. Er wordt aangetoond 
dat er verschillen zijn in het omgaan met onderwijs 
tussen arbeidersgezinnen en kansarme gezinnen. Voor 
de arbeidersouders blijkt de kloof die traditioneel 
heerst tussen de arbeiderscultuur en de cultuur die 
de scholen vertegenwoordigen niet onoverbrugbaar 
te zijn. De beste bedoelingen van de arbeidersouders 
beletten dat het verschil tussen de twee werelden een 
deficit wordt door naar best vermogen een brug te slaan 
naar de wereld van het onderwijs. Ouders mobiliseren 
hun (beperkt) cultureel en sociaal kapitaal om te helpen 
met huiswerk en taken. Zij nemen contact op met de 
school en leraren om zich te informeren en aldus de 
ouderlijke verwachtingen beter te laten aansluiten op  
de schoolse vereisten. De arbeidersouders zijn betrok-
ken bij het klasgebeuren maar mengen zich er niet in. 
Zij waarderen de leraren maar gaan niet zeggen ‘hoe 
ze moeten lesgeven’. Zij helpen bij huiswerk en lessen 
maar werken hun kinderen niet bij. Het engagement  
van de arbeidersouders beperkt zich noodgedwongen 
tot het bezorgde en begeleidende ouderschap zonder dat 
ze de rol van leraar overnemen (Verhoeven & Kochuyt, 

1995: 78). Ook de kansarme ouders vinden onderwijs 
belangrijk. De eenstemmigheid van deze waardering 
is frappant. Zij hebben namelijk aan den lijve ervaren 
wat het betekent weinig onderwijs genoten te hebben. 
Hun marginale positie staat niet zelden rechtstreeks 
in verband met het feit dat zij geen diploma kunnen 
voorleggen. Onderwijs is ook vooral belangrijk om 
aan werk te geraken. Zij delen met de arbeidersouders 
een utilitaire appreciatie van onderwijs. Vaak verkeren 
kansarme gezinnen echter niet in de gelegenheid om 
deze woordelijke waardering daadwerkelijk inhoud te 
geven. Ouders kunnen hun kinderen vaak niet helpen 
omdat ze er de capaciteiten niet voor hebben. Ze komen 
vaak niet opdagen op ouderavonden. Ze zoeken geen 
contact met de school en willen liever vanuit de school 
niets horen vanuit het principe ‘geen nieuws is goed 
nieuws’. Op die manier kan de subjectieve perceptie 
van de ouders haaks komen te staan op de feitelijke 
schoolsituatie. Nemen de schoolse instanties dan 
uiteindelijk toch contact op is het vaak erg gesteld. De 
ouders vallen uit de lucht en reageren vaak ongelukkig. 
Ze voelen zich aangevallen. Waar arbeidersouders 
conflicten bemiddelen daar vechten kansarme ouders 
ze niet zelden uit. Dergelijke confrontaties tussen 
school en gezin eindigen dikwijls in een verandering 
van school door hun kind. De afwezigheid van de 
ouders en de ongelukkige contacten met de school 
zijn uiteindelijk terug te brengen tot een argwaan van 
de ouders. Vanuit hun eigen negatieve ervaringen en 
angst staan ze wantrouwig tegenover wat vreemd is, ze 
voelen zich bedreigd en gaan snel in de verdediging. 

Het ontbreekt de kansarme ouders aan zowel cultureel 
als sociaal kapitaal om hun kinderen effectief te helpen 
met hun schoolwerk. Bovendien zijn de ouders vaak 
niet goed op de hoogte van waar hun kinderen juist 
mee bezig zijn en oudercontacten wonen ze vaak 
niet bij. Door Vogels (2002) worden deze ouders 
‘de onzichtbare ouders’ genoemd, volgens haar een 
subgroep van de ‘passieve ouders’. ‘De onzichtbare 
ouders worden vooral aangetroffen onder ouders met 
een lage sociaal-economische positie (laagopgeleid 
en laag inkomen). In de formele schoolorganen zijn 
zij weinig vertegenwoordigd. Zij participeren wel 
in diverse activiteiten die voor leerlingen worden 
georganiseerd, maar minder dan de andere ouders. 
Deze groep ouders is in de scholen veel minder 
zichtbaar’ (Vogels, 2002: 166). 

Wij hebben hier niet de bedoeling om zoals Verhoeven 
en Kochuyt (1995) naar verschillen te zoeken tussen 
arbeidersouders en kansarme ouders. Het opzet van dit 
artikel is wel om een beeld te tonen van hoe de sociaal 
zwakste ouders uit de scholen van het onderzoek met 
de school omgaan en welke elementen hun relatie met 
de school beïnvloeden. Zijn deze ouders werkelijk 
‘onzichtbaar’ op school?  Daarvoor is het in de eerste 
plaats nodig duidelijk te maken wat we verstaan onder 
‘kansarme ouders’. Vooraleer we dat doen, gaan we 
echter eerst kort in op het onderzoek waarin dit artikel 
kadert. 
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IV. ONDERZOEKSOPZET

De analyse van de relatie tussen kansarme ouders 
en de school vormt een specifiek onderdeel van een 
meer omvattend onderzoek over ouderbetrokkenheid 
en de relaties tussen ouders en leerkrachten in het 
lager onderwijs. Op basis van casestudies van vier 
basisscholen werd in dit onderzoek nagegaan hoe 
de relatie tussen ouders en scholen vorm krijgt. De 
centrale onderzoeksvraag was hoe de relatie verloopt 
tussen leraren en directie in de schoolorganisatie en  
ouders in de buitenschoolse wereld. Speciale aandacht 
ging hierbij naar verscheidenheid in betrokkenheid en 
participatie binnen de oudergroep – naargelang sociale 
achtergrond – en de impact van deze differentiatie op 
de interacties met leraren en directie. Daarnaast werd 
ook gekeken naar verschillen tussen scholen en werd 
nagegaan hoe het nieuwe participatiedecreet in de vier 
scholen werd geïmplementeerd. 

De scholen werden geselecteerd op basis van een 
theoretische steekproef (Strauss & Corbin, 1991). Dit 
betekent dat men selecteert op basis van concepten 
die theoretische relevantie hebben in het kader van 
de zich ontwikkelende theorie. Twee criteria werden 
gehanteerd. Enerzijds werd de schoolgrootte in 
rekening gebracht. Dit vanuit de idee dat in kleine 
scholen er meer frequente en persoonlijke contacten 
tussen ouders en leraren/directie plaatsvinden dan 
in grote scholen. Anderzijds werd er een onderscheid 
gemaakt tussen scholen met veel en scholen met 
weinig kansarme leerlingen, met de bedoeling een 
grote variatie aan ouders wat betreft hun sociaal-
economische status te bereiken. We beperkten onze 
keuze van scholen tot één grootstad in Vlaanderen om 
regionale verschillen uit te sluiten. Concreet werden 
er vier scholen geselecteerd: één eerder kleine school 
(188 leerlingen) met veel kansarme leerlingen, één 
eerder grote school (377 leerlingen) met veel kansarme 
leerlingen, één eerder kleine school (230 leerlingen) met 
weinig kansarme leerlingen en één eerder grote school 
(400 leerlingen) met weinig kansarme leerlingen. In 
elke school interviewden we ouders, leraren, directeur, 
een vertegenwoordiger van het schoolbestuur en 
een CLB-medewerker. Het veldwerk vond plaats in 
de loop van twee schooljaren (september 2003-juni 
2005). In totaal werden er van 70 ouders, 29 leraren, 
4 directeurs (tweemaal), 4 vertegenwoordigers van 
het schoolbestuur en 4 CLB-medewerkers diepte-
interviews afgenomen. 

Wat de ouders betreft, werden er enkel autochtone 
Belgische ouders bevraagd. We kozen ervoor om 
geen migrantenouders op te nemen in het onderzoek 
omdat deze betrokkenheid omwille van cultuur- en 
taalaspecten van een zeer specifieke aard is en dit de 
vergelijkbaarheid van het materiaal bemoeilijkt. Elf 
van de 70 ouders die geïnterviewd werden, waren 
kansarme ouders. Over de selectie van de kansarme 
ouders volgt meer in de volgende paragraaf.  

V. KANSARME OUDERS: EEN MOEILIJK TE ONDERSCHEIDEN 
GROEP

Over armoede en kansarmoede is er een grote 
hoeveelheid literatuur te vinden en worden er bijna 
even zoveel definities gebruikt. Volgens het Jaarboek 
Armoede en Sociale Uitsluiting (Vranken, De Boyser, 
Geldof, Van Menxel, 2002: 108) wordt armoede 
doorgaans gedefinieerd als ‘een netwerk van sociale 
uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden 
van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt 
de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van 
de samenleving en deze kloof kunnen ze niet op eigen 
kracht overbruggen’. Hoewel uitsluiting van inkomen 
hierbij een cruciale rol speelt (Vranken et al., 2002: 85) 
zijn er een heel aantal andere maatschappelijke terreinen 
waarop armoede en sociale uitsluiting zich afspelen. 
Hier wordt duidelijk dat armoede multi-aspectueel 
is en veel meer dan een inkomensprobleem. ‘Het is 
veelvoudige deprivatie op vele, soms alle, onderling 
verbonden terreinen van het leven. Ze is functie van 
een tekort aan middelen én van de niet-volwaardige of 
afwezige participatie aan de verschillende structuren 
en instituties van de samenleving zoals huisvesting, 
onderwijs en vorming, welzijns- en gezondheidszorg 
en rechtsbedeling’ (Nicaise & Dewilde, 1995: 14). Het 
jaarboek (Vranken et al., 2002: 122) voegt hier ook het 
element ‘psychische problemen’ aan toe. ‘Psychische 
problemen zorgen vaak voor instroom in de 
bijstandspopulatie maar ook na uitstroom blijven de 
armoederisico’s bij deze individuen groter.’ 

In het Nederlandse taalgebied wordt de multidi-
mensionaliteit van de armoede beklemtoond door 
het gebruik van de term ‘kansarmoede’. Doorgaans 
gaat het om een ‘chronisch fenomeen’ dat bovendien 
‘relatief’ is. ‘Wie arm is wordt ten dele bepaald door 
wat maatschappelijk als een minimaal levensniveau 
wordt beschouwd. Armoede moet dus gezien worden 
in verhouding tot de levensomstandigheden van de 
rest van de bevolking op een gegeven plaats en tijdstip’ 
(Nicaise & Dewilde, 1995: 14-15). Waar men de grenzen 
legt, is open voor discussie en vandaar dat er ook een 
waaier van armoedegrenzen bestaat. 

Omdat kansarmoede zoveel dimensies bevat en elk 
van deze dimensies gradaties kan inhouden is het 
niet eenvoudig om kansarme ouders of kansarme 
gezinnen te selecteren. Verhoeven en Kochuyt (1995) 
ondervonden in hun onderzoek dit probleem aan den 
lijve. Hun uitgangspunt om kansarme gezinnen te 
selecteren was in eerste instantie dat enkel gezinnen 
zouden worden opgenomen die een aantal jaren op 
de wettelijke armoedegrens leefden. Deze grens als 
criterium nemen, bleek echter niet houdbaar juist 
omwille van de multidimensionaliteit van het begrip. 
Kansarmoede kan niet herleid worden tot de categorie 
van bestaansminimumtrekkers maar is ‘de resultante 
van een veelheid van factoren die maakt dat deze 
gezinnen duidelijk minder kunnen participeren aan 
de mogelijkheden die onze samenleving biedt. Wat 
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de kansen van de gezinnen verschillend maakt, is 
een aaneenschakeling van financiële moeilijkheden 
(daarom hoeven ze niet beneden het bestaansminimum 
te leven), problemen op de arbeidsmarkt, lage 
scholing van de ouders, gebrekkige huisvesting, 
relationele problemen in het gezin en met andere 
delen van de maatschappij, gebrekkige deelname 
aan de gezondheidszorg, de rechtsbedeling, het 
sociaal-culturele leven, de welzijnsvoorzieningen en 
dergelijke’ (Verhoeven & Kochuyt, 1995: 12). Om deze 
gezinnen te selecteren werd door de onderzoekers een 
beroep gedaan op organisaties die ‘kennis hadden van 
concrete gezinnen om te kunnen uitmaken of zij al dan 
niet kansarm zijn’. 

Aangezien wij in ons onderzoek vertrekken van 
vier casestudies, vormden de scholen ook voor het 
selecteren van de kansarme ouders het uitgangspunt. 
Het moesten dus ouders zijn met kinderen op één 
van de vier scholen. Vermits er twee scholen werden 
geselecteerd als scholen met veel kansarme leerlingen, 
werden er ouders gekozen van deze twee scholen: 
de Triangel (de grootste school) en de Regenboog (de 
kleinste school). Om de ouders te selecteren werd een 
beroep gedaan op de directies. Zo kwamen we tot 
een zeer verscheiden groep van tien ouders – vijf van 
elke school – die door de directies expliciet ‘kansarm’ 
werden genoemd. Deze kansarmoede manifesteert 
zich op diverse gebieden en is niet voor alle ouders 
even ernstig. Uit de volgende paragraaf zal dan ook 
blijken dat deze kansarme ouders meer verschillen 
dan gelijkenissen vertonen. Wat hen gezamenlijk 
kenmerkt, is dat zij door de school als ‘kansarme 
ouders’ worden aanzien. Een elfde ouder werd door 
de directie niet als kansarm aangeduid maar werd 
door ons wel als zodanig geselecteerd. Het gaat hier 
om een alleenstaande moeder met een hoog cultureel 
kapitaal. Zij heeft een universitair diploma en is zeer 
vlot ter taal. Door gezondheidsproblemen is zij echter 
in de (kans)armoede terechtgekomen. Wij selecteerden 
haar om aan te tonen dat (kans)armoede inderdaad 
meerdere aspecten kent en dat het niet is omdat een 
ouder vaak op school komt en verbaal sterk is dat deze 
ouder daarom niet op andere vlakken (kans)arm kan 
zijn. 

VI. ELK MET EEN EIGEN VERHAAL

Kansarmoede kent vele gezichten. Volgens Verhoeven 
& Kochuyt (1995: 84) is het ‘één van die begrippen die 
meer verduisteren dan verhelderen’. Kansarmoede 
doet zich voor in allerlei gradaties en vormen. Vaak 
lijken kansarmen meer verschillen dan gelijkenissen te 
vertonen. Het gaat dikwijls om mensen die in moeilijke 
relationele en gezinssituaties zitten. Dikwijls zijn het 
alleenstaande ouders die extra moeten knokken om 
hun hoofd boven water te houden. Bij sommige ouders 
lukt dat al beter dan bij anderen. Sommigen van onze 
kansarme ouders zijn voornamelijk bezig met over-
leven terwijl anderen iets meer financiële ademruimte 

hebben en zodoende meer energie over hebben om zich 
met de school van hun kinderen bezig te houden. We 
bespreken hier beknopt de situatie van de kansarme 
ouders uit het onderzoek. De bedoeling hier is om 
aan te tonen hoe deze ouders verschillen van mekaar, 
niet alleen wat betreft hun eigen situatie (werk, gezin, 
woning e.d.), maar ook in de wijze waarop zij met hun 
kinderen en dan vooral de school van hun kinderen 
omgaan. In deze paragraaf plukken we er frappante 
verhalen uit terwijl in de volgende paragrafen patronen 
uitgediept worden die doorheen de interviews met alle 
kansarme ouders naar voor komen. 

Vier van de elf kansarme ouders die we interviewden 
zijn alleenstaande moeders. Dit is een groep die 
algemeen te kampen heeft met een verhoogd 
armoederisicopercentage. Volgens cijfers uit de 
gezondheidsenquête van 2001 zitten 28 % van de 
alleenstaande moeders onder de armoedegrens 
(Vranken, De Boyser & Dierckx, 2004: 464). Twee 
van deze alleenstaande kansarme moeders uit ons 
onderzoek werken niet en leven van een werkloos-
heidsuitkering of een OCMW-uitkering (leefloon). 
Eén van de andere twee moeders werkt als PWA-
ster drie keer per week telkens twee à drie uur als 
poetsvrouw. De andere moeder werkt drie uur per dag 
als opvoedster bij gehandicapte kinderen. Door dit 
gebrek aan of minimaal inkomen uit arbeid wordt hun 
armoederisico verhoogd. Bovendien hebben drie van 
deze moeders geen diploma van secundair onderwijs, 
een derde factor die het risico op armoede verhoogt. Elk 
van deze moeders heeft een heel ander verhaal en gaat 
ook op een verschillende wijze om met het onderwijs 
van hun kinderen. We geven kort een situatieschets 
van het leven van drie van deze vier moeders (2) en 
zullen dan ook zien dat elk van hen op een heel eigen 
wijze haar problemen het hoofd biedt.  

Tamara (3), 33 jaar oud, woont met haar vier kinderen 
in een klein appartementje in de stad. Het appartement 
is volgens Tamara vochtig en de kinderen zijn daardoor 
vaak ziek. Het regent binnen. Omdat ze achter staat 
met de huishuur kan ze daarover niet gaan klagen bij 
de huisbaas. De oudste dochter, Camilla, is veertien en 
gaat naar een BuSO-school in een naburige gemeente. Zij 
wordt elke morgen met een busje opgehaald. Liam van 
acht zit in het tweede leerjaar in de Triangel. Het eerste 
leerjaar heeft hij tweemaal gedaan. Tamara hoopt dat 
hij dit schooljaar mag overgaan. Volgens haar is hij slim 
genoeg maar heeft hij een leerachterstand opgelopen 
door te weinig naar school te gaan. Daardoor heeft hij 
veel leerstof gemist. Om op school te geraken moet 
Liam de bus nemen en twee haltes verder afstappen. 

(2) De vierde moeder bespreken we niet omdat haar 
situatie niet zo erg verschillend is van die van de 
andere moeders en bovendien de sociale wenselijkheid 
de antwoorden van deze moeder heeft vertekend (zie 
supra). 

(3) Alle eigennamen zijn pseudoniemen. 
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Als hij geen zin had om naar school te gaan of het 
was de vorige avond laat geworden, ging hij gewoon 
niet. Soms was er ook geen geld voor de bus naar 
school. School is in dit gezin niet iets waar de kinderen 
vanzelfsprekend elke dag naartoe gaan. Sinds Tamara 
begeleiding krijgt van een sociaal assistente gaat het 
beter. Elke week komt de begeleidster langs om te kijken 
of Liam naar school is geweest, of hij zijn huiswerk 
gemaakt heeft, de agenda wordt gecontroleerd en zij 
werkt Liam bij waar nodig. Liam blijft nu normaal 
gezien ook elke dag in de naschoolse opvang tot vijf 
uur. Hij maakt zijn huiswerk op school. Daar kunnen 
de leerkrachten een oogje in het zeil houden. Bovendien 
is het daar rustiger dan thuis waar hij zich moeilijk 
kan concentreren met Neil, zijn broertje van vier, en 
Sarah, zijn zusje van bijna één jaar oud, in de buurt. 
Volgens Tamara heeft Liam al veel van zijn achterstand 
ingelopen nu hij regelmatig naar school gaat en gaat hij 
ook liever naar school omdat hij de kinderen beter leert 
kennen. Tamara vindt dat het haar fout is dat Liam 
in het eerste leerjaar is moeten zittenblijven. Ze voelt 
zich duidelijk schuldig over het feit dat ze er niet in 
slaagt op eigen houtje de kinderen elke dag naar school 
te laten gaan. Ook Neil die in de eerste kleuterklas zit 
in de Triangel gaat meer niet dan wel naar school. Hij 
heeft vaak geen zin en Tamara heeft de energie niet om 
hem te dwingen. Nochtans zou ze graag hebben dat 
hij naar school gaat want ze beseft maar al te goed wat 
de gevolgen kunnen zijn van afwezigheid op school. 
Camilla is door haar onregelmatige aanwezigheid op 
school in het buitengewoon onderwijs terechtgekomen 
en Tamara zelf wijt haar huidige positie ook deels aan 
haar gebrek aan scholing. Ze is slechts tot het eerste 
middelbaar regelmatig naar school gegaan. Ze zat 
toen in het beroepsonderwijs. Tamara is opgegroeid in 
instellingen. Daar was weinig controle op haar doen en 
laten en omdat ze op school gepest werd, veel optrok 
met oudere vrienden en dan uiteindelijk zwanger 
geraakt is, heeft ze haar schoolcarrière vroegtijdig 
afgebroken. Uit die zwangerschap op haar vijftiende 
heeft ze een zoon die nu zeventien is en in een instelling 
zit. Met haar oudste zoon heeft Tamara geen contact. 
Met de vader van haar jongste drie kinderen, een Ier, 
vormt Tamara nog steeds een koppel. Ze wonen niet 
samen maar hij blijft wel vaak logeren. De vader werkt 
af en toe via interim maar is er nog niet in geslaagd 
een vast contract te bemachtigen. Tamara blijft hopen 
dat dit eens zal lukken zodat ze officieel kunnen gaan 
samenwonen en ze het financieel iets breder heeft. Nu 
leeft ze van een kleine werkloosheidsuitkering. Geld 
is een groot probleem in dit gezin. Vaak gaat Tamara 
naar ‘Moeders voor Moeders’ (4) om extra eten te 
bemachtigen. Er is soms geen geld voor Liam om in de 
naschoolse opvang te blijven. Ook voor ontspanning 
is er geen geld. Af en toe mogen Camilla en Liam eens 

naar een internetcafé om een uurtje te surfen op het net 
maar voor de rest zitten de kinderen meestal binnen. 
In de Triangel komt Tamara zelden. Schoolfeesten, 
oudercontacten, oudercomités e.d. zeggen Tamara 
weinig. Zij heeft andere zorgen. Een aantal maanden 
geleden heeft Tamara een brief gekregen van het 
CLB om eens over Liam te komen praten. Toen is ze 
wel op school geweest. Als gevolg van dit gesprek 
is de thuisbegeleiding in gang gezet. Er is toen ook 
afgesproken dat er elke maand een overleg zou zijn 
tussen Tamara, de thuisbegeleidster, iemand van het 
CLB en de leerkracht. Tamara is vast van plan naar 
deze vergaderingen te gaan. Zelf heeft ze spijt dat ze 
nooit een diploma gehaald heeft. Tamara heeft veel 
moeite met schrijven en kan dan ook haar kinderen 
niet helpen met hun huiswerk. Ze zou het ook heel 
erg vinden als Liam naar het buitengewoon onderwijs 
gestuurd zou worden aangezien dat volgens haar toch 
een stempel drukt op een kind. Tamara wil niet dat 
haar kinderen dezelfde weg opgaan als zijzelf. Ze wil 
niet dat haar kinderen in dezelfde situatie belanden. 
Toch is ze daar tegelijkertijd bang voor. Ze wil heel 
erg graag een goede moeder zijn maar lukt daar door 
allerlei problemen niet altijd in. 

Toen ik Karla, 26 jaar oud, ging interviewen zat ze naar 
eigen zeggen midden in een verhuis. Ze zag het dan 
ook niet zitten om thuis geïnterviewd te worden. Karla 
verhuist binnenkort met haar drie zoontjes – Jason van 
zeven (eerste leerjaar), Kenzo van vijf (derde kleuter-
klas) en Nathan van vier (tweede kleuterklas) – naar een 
huurhuisje gelegen vlak tegenover de Regenboog. Ze 
ziet daar erg naar uit want het huisje is veel beter in orde 
dan het kleine appartementje dat ze nu betrekt. Karla 
leeft van een leefloon en heeft net als Tamara moeite 
om rond te komen. De laatste week van de maand gaat 
ze meestal met de kinderen bij haar moeder eten omdat 
het geld dan op is. Nochtans krijgt Karla haar leven en 
dat van haar kinderen beter georganiseerd dan Tamara. 
De kinderen gaan elke dag naar school vanaf hun twee 
en half en Karla doet er alles aan om haar kinderen te 
geven wat andere kinderen ook hebben. Ze hebben 
een computer, een playstation, tv, gameboy enzovoort. 
Jason zit in een voetbalclub en ze gaan af en toe met z’n 
allen schaatsen. Karla heeft hard moeten knokken om 
haar leven enigszins op orde te krijgen. Op haar 26ste 
heeft ze al veel meegemaakt. In het lager onderwijs is 
ze naar het BLO verwezen. Nadien heeft ze deeltijds 
beroepsonderwijs met leercontract gedaan. Ze leerde 
voor kapster. Op school werd Karla erg gepest. Haar 
getuigschrift heeft ze nooit behaald omdat ze zwanger 
geraakte. Haar toenmalige vriend sloeg haar en sloot 
haar op. Ze moest haar geld afgeven en kreeg van hem 
amper eten. Op dit moment begrijpt Karla niet wat ze 
ooit in die jongen gezien heeft, maar ze bleef naar hem 
toegaan ook toen haar moeder haar bevrijd had uit 
haar ‘gevangenis’.  Uiteindelijk is ze dan toch van hem 
weggegaan en heeft ze iemand anders leren kennen, 
de vader van Nathan. Ondertussen is deze relatie ook 
afgesprongen en staat Karla er alleen voor. Na de drie 
jongens en drie abortussen wil Karla geen kinderen 

(4) Een vzw die medische zorg, voedsel, kinderkleding en 
-materiaal biedt aan kansarme gezinnen. 
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meer. Van Nathans vader – die door de drie jongens 
‘papa’ genoemd wordt – krijgt ze steun. Ze spreken af 
en toe af om samen eens iets te doen en zij krijgt zijn 
maaltijdcheques. Verder heeft ze haar moeder waarop 
ze af en toe kan rekenen voor opvang voor de kinderen. 
Vrienden heeft ze naar eigen zeggen niet meer ‘want 
daar komt alleen maar miserie van’. Haar kinderen 
zijn alles voor haar. Ze doet dan ook heel erg haar best 
om hen een goede opvoeding te geven. Karla is naar 
eigen zeggen ‘een strenge mama’. De kinderen moeten 
luisteren en als ze dat niet doen krijgen ze straf. De 
oudste moet vaak thuis bladzijden straf schrijven als 
hij ondeugend geweest is. Karla vindt het belangrijk 
dat de jongens hun best doen op school. Jason zit dit 
jaar voor de tweede maal in het eerste leerjaar en Karla 
volgt hem sterk op. Volgens haar is de oorzaak van 
zijn problemen vorig jaar gelegen in het feit dat hij 
gezichtsproblemen heeft. Hij moet een bril dragen en 
doordat hij die vorig jaar in de klas amper opzette, kon 
hij niet volgen in de klas. Karla zou het heel erg vinden 
als haar kinderen naar het buitengewoon onderwijs 
zouden moeten. Ze wil dat zij een fatsoenlijk diploma 
halen zodat ze later werk kunnen vinden. Zelf wil ze 
werk zoeken als de kinderen iets groter zijn. Op dit 
moment is het voor haar onmogelijk een job te vinden 
omdat ze geen aangepaste kinderopvang heeft. Karla 
komt elke dag op school om de kinderen te brengen 
en te halen. Ze probeert ook alle oudercontacten bij te 
wonen en als er een schoolfeest is of een kerstmarkt 
gaat ze daar heen met de kinderen. 

Mieke, de derde alleenstaande moeder die we hier 
bespreken, is bijna veertig en woont samen met 
haar dochtertje Kim van zes (eerste leerjaar) op de 
dertiende verdieping van één van de grote sociale 
appartementsblokken op ongeveer anderhalve 
kilometer van de Regenboog. Mieke is op het eerste 
zicht niet echt kansarm te noemen. Zij heeft een 
universitair diploma en is een vlotte en assertieve 
moeder. Door gezondheidsproblemen – Mieke is 
manisch-depressief – is zij echter veel van de kansen 
die ze vroeger had, misgelopen. Zij is reeds meerdere 
malen opgenomen in de psychiatrie en kan door haar 
ziekte geen voltijds werk meer aan. Momenteel werkt 
ze drie uur per dag als begeleidster van volwassen 
mentaal gehandicapten. Haar inkomen is gering. De 
namiddag heeft ze nodig om te rusten zodat ze van 
vier tot zeven al haar energie in Kim kan steken. Mieke 
en de vader van Kim zijn uit mekaar gegaan toen 
Mieke vier maanden zwanger was. Af en toe ziet Kim 
haar grootouders van vaderskant nog maar met haar 
vader zelf heeft ze heel weinig contact. De ouders van 
Mieke zijn vroeg gestorven en haar enige zus is net als 
zijzelf psychisch ziek. Ondanks Miekes gezondheids- 
en financiële problemen is ze er door haar sterke wil 
in geslaagd om haar leven en dat van Kim efficiënt 
te organiseren. Zo heeft ze een netwerk van mensen 
rondom zich verzameld – voornamelijk ouders van de 
Regenboogschool – die haar steunen en Kim kunnen 
opvangen tijdens de periodes dat Mieke ziek is. Mieke 
heeft bewust de keuze gemaakt om een betrokken 

en actieve moeder te zijn. Ze zit in het oudercomité, 
is leesmoeder, woont af en toe de moedergroep bij, 
is lid van het kriebelteam (5),  is aanwezig op alle 
oudercontacten en activiteiten op school voor ouders. 
Omdat ze geen geld kan geven aan een babysit, logeert 
Kim bij een medelid van het oudercomité wanneer 
er ‘s avonds vergaderingen zijn. Mieke is ook thuis 
veel met Kim bezig en volgt Kims schoolwerk op de 
voet. Kim is het centrum van Miekes leven. Ze wil dan 
ook het allerbeste voor haar en geeft toe af en toe een 
overbezorgde moeder te zijn. 

Wanneer we deze drie alleenstaande moeders verge-
lijken dan zien we dat hun situatie enkele gelijkenis-
sen vertoont maar tegelijkertijd heel verschillend is. 
Alledrie de moeders hebben te kampen met financiële 
problemen en staan alleen in voor de opvoeding van 
hun kind(eren). Toch gaan zij elk – in hun specifieke 
context en met de middelen waarover zij beschikken – 
heel anders om met de opvoeding en de school van hun 
kinderen. Het is duidelijk dat Tamara haar grootste zorg 
overleven is. School vindt zij belangrijk voor later maar 
ze slaagt er niet in haar kinderen elke dag op school te 
krijgen. Haar leven is een constante strijd om het hoofd 
boven water te houden. Ze is zelf op jonge leeftijd door 
haar ouders in de steek gelaten en wil er alles aan doen 
om haar kinderen dat leed te besparen. Daarom heeft 
ze er ook veel last van dat haar oudste zoon in een 
instelling zit. Een gebrek aan cultureel kapitaal – ze 
is maar tot het eerste middelbaar naar school gegaan 
– en sociaal kapitaal verhinderen dat Tamara haar 
woordelijke waardering voor het belang van opleiding 
en school kan waarmaken door acties. Waar Tamara 
voornamelijk bezig is met overleven en geen energie 
over heeft om in de school te steken, heeft Karla 
haar leven duidelijk beter op orde. Zij slaagt er wel 
in om haar drie jongens elke dag op tijd op school te 
krijgen, volgt hun schoolwerk op en bezoekt de school 
regelmatig. Ze zet al haar beperkte middelen in om 
haar kinderen een goede opvoeding te geven. Nochtans 
zijn haar methodes niet altijd even pedagogisch 
verantwoord. Mieke beschikt over aanzienlijk meer 
middelen – voordelen die ze heeft door haar eigen 
opleiding en de ervaringen die ze heeft opgedaan in 
haar job – dan Tamara en Karla om te verkrijgen wat ze 
beoogt. Ondanks financiële en gezondheidsproblemen 
slaagt Mieke erin om een heel actieve ouder te zijn 
op school. Zij heeft het gemakkelijker om haar leven 
georganiseerd te krijgen doordat zij gewerkt heeft aan 
een netwerk van mensen die haar steunen. 

De zeven andere kansarme ouders leven in een twee-
oudergezin. Daarvan hebben er vijf één inkomen uit 
arbeid. In alle gevallen is het de vader die uit huis 
werkt – als arbeider – en is de moeder huismoeder. De 

(5) Het kriebelteam in de Regenboog controleert de 
kinderen wekelijks op luizen. 
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meeste van deze gezinnen zitten er op financieel vlak 
iets beter voor dan de andere ouders. Nochtans is één 
inkomen uit arbeid geen garantie om niet beneden de 
armoedegrens te vallen. 

Zo bezochten we Mariëtte, een 52 jaar oude moeder 
van negen kinderen uit twee huwelijken. Van de negen 
kinderen (tussen 35 en 6 jaar oud) wonen er zeven 
nog thuis. Zijzelf is huismoeder en haar man werkt 
als chauffeur bij een bedrijf. Vier van de kinderen zijn 
niet meer leerplichtig. Met één ervan heeft Mariëtte 
geen contact meer. De andere drie zijn werkloos. Van 
de jongste vijf kinderen zitten of hebben er minstens 
drie in het buitengewoon onderwijs gezeten. Van één 
is het onduidelijk welke richting hij juist doet. Kevin, 
de jongste zit in het eerste leerjaar in de Regenboog.  
Hoewel Mariëtte laat uitschijnen dat alles honderd 
procent in orde is met Kevin en met zijn schoolresul-
taten, blijkt na navraag in de school dat Kevin heel vaak 
niet komt opdagen. Volgens de CLB-medewerkster 
‘ruikt het in dit gezin naar armoede’.  

Ook Linda, moeder van vijf kinderen van één tot twaalf 
jaar oud, heeft het moeilijk om rond te komen. Haar 
man is vrachtwagenchauffeur. Zijzelf is huisvrouw. Ze 
leven met zeven in een appartementje van ongeveer 
zeventig vierkante meter groot. Elke euro moet hier 
omgedraaid worden. Van de elf kansarme gezinnen is 
Linda samen met nog één andere moeder de enige die 
nog  samenwoont met de vader van al haar kinderen. De 
rest van de gezinnen zijn allemaal nieuw samengestelde 
gezinnen met kinderen uit verschillende huwelijken en 
met verschillende partners. Dit brengt eigen problemen 
met zich mee, zo blijkt uit het volgende verhaal. 

Els is een 26-jarige moeder van drie kinderen: Dylan 
(8), Vanessa (5) en Melina (anderhalf). Ze is gescheiden 
van de vader van de twee oudste kinderen en heeft 
enkele jaren geleden een nieuwe vriend leren kennen, 
een Marokkaan waarmee ze nu ook een kindje heeft. 
Het klikt echter niet zo goed tussen haar nieuwe vriend 
en Vanessa van vijf. Vanessa was al een moeilijk kind 
en de komst van een nieuwe man in huis heeft ervoor 
gezorgd dat zij totaal onhandelbaar geworden is. Els 
heeft na lang beraad en omdat ze zelf op was van de 
zenuwen door de constante strijd, besloten om Vanessa 
naar haar ouders te sturen. Sinds een aantal maanden 
woont Vanessa dus in de week bij haar grootouders. 
Tijdens de weekends komt zij thuis logeren. Dit 
betekent tegelijkertijd dat Vanessa in het midden van 
het schooljaar plots van school is veranderd. Zij ging 
voordien naar de Regenboog maar gaat nu naar een 
nieuwe school, in de buurt van waar haar grootouders 
wonen. Els gaat proberen om haar volgend schooljaar 
terug naar huis en naar haar oude school te laten gaan 
maar voorlopig is ze heel blij met de rust in huis. 

Ook een tweede gezin, met kinderen in de Triangel, heeft 
te maken met een onhandelbaar kind. Marianne woont 
samen met haar twee kinderen uit een vorige relatie 
en Jos, haar huidige vriend,  vrachtwagenchauffeur en 

een stuk ouder dan Marianne, op een appartementje 
vlakbij de Triangel. Samen hebben Marianne en 
Jos ook nog een baby van een jaar. Chanelle, zeven 
jaar oud, en de oudste dochter van Marianne, heeft 
zware gedragsproblemen. Sinds een aantal maanden 
is ze vanuit de Triangel doorverwezen naar het 
buitengewoon onderwijs. Volgens Jos is haar gedrag 
sinds ze naar die nieuwe school gaat, nog verergerd. 
Chanelle luistert absoluut niet naar haar ouders, liegt, 
steelt spulletjes van haar klasgenootjes en lacht als ze 
terechtgewezen wordt. Hoe het komt dat Chanelle zo 
onhandelbaar is, is onduidelijk. Marianne heeft ooit 
in een vluchthuis gezeten met Chanelle, op de vlucht 
voor haar ex-man maar veel mag daar niet over gezegd 
worden met Jos in de buurt. 

Ten slotte zijn er nog twee tweeoudergezinnen die 
geen inkomen hebben uit arbeid. Guido en zijn vrouw 
zijn beiden werkloos en wonen samen met hun vier 
kinderen (van twee tot acht jaar oud) op zo’n 200 meter 
van de Triangel in een troosteloos appartementje. Na 
ongeveer één uur interview bekent Guido dat de twee 
oudste kinderen niet van hem zijn. Bovendien hebben 
zowel hij als zijn vrouw elk nog twee kinderen uit 
een vorige relatie. De twee kinderen van zijn vrouw 
komen om de twee weken een weekend bij hen 
logeren. Waar al die kinderen dan allemaal slapen 
is de vraag want veel plaats is er niet. Met z’n eigen 
twee oudste kinderen heeft Guido geen contact meer. 
Guido heeft vroeger allerlei jobs gehad: in de bouw, in 
de chemie, … noem maar op. Sinds een paar jaar is hij 
fulltime papa. Hij is heel erg begaan met z’n kinderen 
en volgt hun schoolwerk sterk op. Zowel Michael, de 
oudste van acht, als Vicky, zes jaar oud, zijn al naar het 
BLO verwezen. Ook Guido’s oudste dochter uit z’n 
vorig huwelijk zit in het buitengewoon onderwijs. Zelf 
heeft Guido een getuigschrift van het vijfde middelbaar 
beroepsonderwijs optie lassen. 

Rita, de moeder van Miranda (twaalf, in het vijfde 
leerjaar in de Triangel), woont samen met haar vriend, 
Nico, een would-be Vlaamse vedette, op het gelijkvloers 
van een huurhuisje. Rita is invalide en haar vriend is 
werkloos. Hun woonst is armzalig. Rita heeft naast 
Miranda ook nog een dochter van twintig die reeds 
een tijd uit huis is. Rita heeft veel meegemaakt. Ze 
werd door haar eigen vader misbruikt en is zwanger 
geraakt van haar oudste dochter door een verkrachting. 
Miranda’s vader, Rita’s ex-man, was zwaar aan de 
drank en volgens Rita hebben ze daar veel miserie 
mee gekend. Miranda is reeds tweemaal blijven zitten. 
Ze heeft al in verschillende scholen gezeten. Het lijkt 
alsof Rita niet veel te zeggen heeft aan haar dochter. 
Miranda beslist veel op eigen houtje zoals bijvoorbeeld 
naar welke school ze gaat. Volgens Rita wil Miranda 
niet dat haar moeder zich teveel bemoeit op school. 
Doordat Rita naar eigen zeggen haar mening altijd 
rechtuit zegt (‘klinkt het niet dan botst het’), zou ze de 
zaken wel eens erger kunnen maken dan ze zijn. Rita 
probeert haar dochter soms thuis te helpen wanneer 
ze haar huiswerk niet begrijpt maar dat lukt niet 
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steeds even goed. Zelf heeft Rita tot haar veertiende 
huishoudschool gedaan. 

Veel van deze ouders zijn heel erg bereid om te 
praten over hun ervaringen tegen een vreemde 
(de interviewer). Verschillende ouders zijn blij hun 
verhaal eens te kunnen doen tegen iemand die in 
hen geïnteresseerd is. Problemen met de kinderen 
worden doorgaans heel uitgebreid en open besproken. 
Nochtans speelt de sociale wenselijkheid in sommige 
van de interviews een grote rol. Sommige ouders 
hebben al zoveel keer hun verhaal moeten doen en 
worden uitgebreid begeleid en gecontroleerd  door 
instanties allerhande zodat zij geneigd zijn te zeggen 
wat zij denken dat de interviewer wil horen. Het meest 
duidelijke voorbeeld daarvan is Mariëtte. Hoewel het 
geen twijfel lijdt dat er in dit huishouden problemen 
zijn (zo heeft Mariëtte geen contact meer met één van 
haar dochters maar hoe dat komt daar wil ze het niet 
over hebben) doet Mariëtte alsof ze een modelgezin 
zijn. Met Kevin, haar jongste zoon die in het eerste 
leerjaar zit in de Regenboog, is alles heel goed. Ze volgt 
hem thuis sterk op, gaat steeds naar de oudercontacten 
en woont regelmatig activiteiten voor ouders bij, zo 
zegt ze. De directie vertelt ons echter een heel ander 
verhaal: dat Kevin vaak niet komt opdagen op school. 
Ook de vierde alleenstaande moeder uit de groep van 
kansarme moeders, Yolanda, die we niet besproken, 
wil weinig kwijt aan de interviewer. Wat ze kwijt wil, is 
allemaal positief. Problemen zijn er weinig in dit gezin 
wat eveneens niet overeenkomt met wat de directeur 
ons vertelde. Andere ouders zoals Rita zijn wel eerlijk 
maar zeer kort van stof en op hun hoede zolang de 
cassetterecorder op staat (6). In wat volgt zullen dan 
ook vooral fragmenten uit interviews die volgens ons 
wel waarheidsgetrouw zijn en relevante informatie 
opleveren, besproken worden. 

VII. SCHOOL IS BELANGRIJK MAAR …

Net zoals Verhoeven & Kochuyt (1995) vinden wij bij 
de kansarme ouders een grote waardering voor het 
onderwijs. Allemaal willen ze dat hun kinderen het 
goed doen op school, zodat ze een diploma halen 
en iets bereiken in hun leven. Het gaat vaak om een 
utilitaire appreciatie; een diploma is belangrijk om aan 
een job te geraken: 

“I: Is school ook belangrijk voor u? Dat ze goede punten 
haalt? O: Jajaja. Dat is belangrijk dat ze goed leert.  
I: Waarom is dat belangrijk? O: Voor later een goede 
job te krijgen enzo. I: Wat zou je graag hebben dat ze 
gaat doen? O: Dat speelt geen rol. Dat ze iets pakt 
dat ze graag doet. Ik kan haar niet dwingen. I: Maar 
wat zou je graag willen? Je hebt toch iets in uw hoofd 
van ja, dat is iets voor ons Miranda? O: Ja, kapster of 
anders secretaresse. Maar ja, ze leert dan niet graag, ik 
denk niet dat dat iets voor haar is. I: Dus beter kapster?  
R: Ja, ze is nogal graag met haar bezig” (Rita, moeder 
van Miranda, 6de leerjaar, de Triangel).

Vaak vergelijken ze met hun eigen schoolloopbaan 
en hebben ze nu spijt dat ze hun school niet hebben 
afgemaakt. Ze willen dat hun kinderen het beter doen 
dan zijzelf. Wat de kinderen leren maakt de ouders 
niet zoveel uit, zolang ze er later maar een goed verdie-
nende job mee kunnen krijgen. 

“I: En vind je het belangrijk dat ze later een diploma 
halen? Dat ze hun school afmaken? O: Ja, toch wel. 
Soms zeg ik … dan zegt Jason: ‘Als ik later veel verdien, 
dan ga ik met zo’n auto rijden.’ En dan zeg ik: ‘Dan 
zal je later goed werk moeten hebben en uw school 
moeten afmaken, jongen. Dan verdien je veel centjes. 
Anders ga je niks hebben.’ ‘Ja, papa heeft ook een auto 
hè?’ ‘Ja, papa werkt alle dagen hè.’ Ik zeg: ‘Die heeft 
een diploma.’ ‘Wat is een diploma?’ Ik zeg: ‘Dat heb 
je als je je school afmaakt. Als je voor iets kiest en je 
maakt dat af. Dan heb je een diploma. Dan kan je meer 
centen verdienen dan ons mama.’ ‘Ah, verdien jij dan 
niet veel centen?’ Ik zeg: ‘Neen, als ik ga werken, ik 
kan alleen maar gaan poetsen.’ Zo leg ik dat allemaal 
wat uit tegen Jason … “ (Karla, moeder van Jason 
(1ste leerjaar), Kenzo (3de kleuterklas) en Nathan (2de 
kleuterklas), de Regenboog).

Sommige ouders hebben vroeger zelf door 
omstandigheden, gebrek aan interesse of om andere 
redenen weinig opleiding genoten en staan in 
verwondering voor wat hun kinderen al kunnen of 
weten. Els heeft zelf DBSO gedaan maar is, voor ze haar 
getuigschrift gehaald heeft, gestopt en gaan werken. 
Haar kinderen doen het heel goed op school: 

“En dat heb ik ook gezegd tegen hen: ‘De mama heeft 
nooit een diploma ofzo kunnen halen, ik wil wel dat 
jullie dat halen’. En dat weet Dylan wel. Want ik zeg 
soms zelf hè: ‘Dylan, ik weet niet hoe dat komt dat 
jij zo slim bent want ik ben geen slimme en uwe pa 
is helemaal niet slim’. Want die is vanaf z’n 15 niet 
meer naar school gegaan.” (Els, moeder van Dylan 
(3de leerjaar), Vanessa (3de kleuterklas) en Melina 
(anderhalf jaar oud), de Regenboog).

Ook Linda die vroeger zelf in het buitengewoon 
onderwijs heeft gezeten, bewondert wat haar kinderen 
kunnen. Ook al is Sabrina blijven zitten en moet ze van 
het vijfde leerjaar rechtstreeks naar het eerste leerjaar 
B, toch vindt Linda dat zij het goed doet op school: 

(6) Hiermee willen we niet zeggen dat dit enkel voor 
kansarme ouders het geval is. Ook in de andere 
interviews met ouders worden vragen beantwoord 
naar sociale wenselijkheid. In de gevallen van 
Mariëtte en Yolanda was het verschil tussen wat er in 
de interviews verteld werd en de informatie van de 
directie zo opvallend dat we vonden dat we dit moesten 
vermelden.
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“Ik ben heel tevreden over haar schoolprestaties omdat 
ik het zelf nooit heb gekund. Wat zij allemaal kan, er 
zijn veel dingen bij die ik niet kan. I: Zoals? O: Ze kan 
beter rekenen, ze kan beter schrijven dan ik. Haar lezen 
is iets minder maar ze doet haar best. Maar ik heb nooit 
de studies gedaan die zij nu doet … allez, ik heb vroeger 
in het bijzonder onderwijs gezeten, u weet wel wat dat 
is, en zij zit in een gewone school” (Linda, moeder van 
Sabrina (5de leerjaar), Nicholas (4de leerjaar), Wendy 
(BLO), Caroline (1ste kleuterklas) en Shane (één jaar 
oud), de Triangel). 

De waardering van ouders voor de prestaties die 
de kinderen op school behalen, is dan ook relatief 
naargelang de socio-economische achtergrond en de 
scholingsgraad van de ouders. Waar een ouder uit de 
middenklasse al bij een klein probleem zal panikeren, 
zijn deze ouders vaak al tevreden wanneer hun 
kinderen graag naar school gaan. En hier komt dan de 
MAAR van in de titel opduiken. Hoewel de ouders heel 
erg hun best doen om hun kinderen, waar ze kunnen, 
te steunen in hun onderwijsloopbaan, zijn de middelen 
waarover zij beschikken om hun doelstellingen te 
bereiken beperkt. Zo slaagt Tamara er op eigen houtje 
niet in om haar kinderen regelmatig naar school te 
laten gaan. Ze wordt zo opgeslorpt door haar eigen 
problemen, door de strijd om te overleven, dat ze het 
niet kan opbrengen haar kinderen te dwingen om ’s 
morgens op tijd naar school te gaan. Als de kinderen 
geen zin hebben, gaan ze niet, zo simpel is het hier. Ook 
in andere gezinnen is er sprake van problematische 
afwezigheden. Hoewel Mariëtte het zelf niet toegeeft, 
is haar jongste zoon Kevin die in de Regenboog in het 
eerste leerjaar zit, vaak niet op school aanwezig. Ook 
Els (26 jaar oud) hield haar oudste zoon toen hij nog 
kleuter was vaak thuis omdat hij niet graag naar school 
ging. Zelf ging ze vroeger ook vaak niet naar school: 

“Wij waren met zeven kinderen thuis. (…) En dan ook 
financieel hadden mijn ouders het moeilijk want mijn 
vader werkte thuis alleen. En ja, als we geld moesten 
afgeven dan ging ik gewoon niet hè. Dan zei ik: ‘Ja, 
moeder ik ga niet naar school, ik ga mij daar niet 
belachelijk maken.’ Mijn moeder zei dan ook: ‘Dan blijf 
je maar thuis hè.’ Mijn moeder die snapte dat wel hoor. 
En dan zei die: ‘Ja, dan pak je dat morgen of overmorgen 
maar mee.’ Zo was dat hè. Maar ik ging niet graag naar 
school hoor” (Els, moeder van Dylan (3de leerjaar), 
Vanessa (3de kleuterklas) en Melina (anderhalf jaar 
oud), de Regenboog).

In deze gezinnen is elke dag naar school gaan geen 
vanzelfsprekendheid. De kinderen gaan vaak ook later 
naar de kleuterschool dan de minimuminstapleeftijd 
van 2,5. Bovendien zijn de kinderen in deze gezinnen 
opvallend vaak ziek waardoor ze ook weer leerstof 
missen en gemakkelijk een leerachterstand oplopen. 
Daardoor hebben ze dan weer meer kans tot zitten-
blijven en uiteindelijk worden deze kinderen vaak 
doorgestuurd naar het buitengewoon onderwijs, zoals 
Camilla, Tamara’s oudste dochter. Doordat zij weinig 

naar school ging en op die manier achtergeraakte op 
school, is ze volgens Tamara in het buitengewoon 
onderwijs terechtgekomen.  

Bij de selectie van de kansarme gezinnen zijn we zoals 
reeds vermeld, vertrokken vanuit de Regenboog en de 
Triangel en elke ouder uit de groep heeft dus minstens 
één kind in één van deze twee scholen. Wanneer we 
de verhalen van deze gezinnen naast elkaar leggen 
valt het echter op dat er veel broertjes of zusjes in het 
buitengewoon onderwijs zitten. Onderzoek op dit vlak 
bevestigt de oververtegenwoordiging van kansarme 
kinderen in het buitengewoon onderwijs. Terwijl 25 % 
van de kansarme kinderen op lagere schoolleeftijd in 
het buitengewoon onderwijs zit, bedraagt dit aandeel 
voor de gehele bevolking slechts 5 % (Van Heddegem 
& Douterlungne, 2002). Van de elf gezinnen die we hier 
bespraken, zijn er zes waarvan één of meerdere kinderen 
in het buitengewoon onderwijs zitten. Ook hebben 
er drie moeders vroeger zelf in het buitengewoon 
onderwijs gezeten. 

Ouders reageren verschillend op de verwijzing van hun 
kind naar het buitengewoon onderwijs. Tamara vindt 
het erg dat haar oudste dochter in het buitengewoon 
onderwijs is terechtgekomen. Volgens haar krijgt een 
kind daardoor toch een etiket mee. Karla is heel blij 
dat haar drie zoontjes naar een gewone school gaan. 
Jason de oudste is al een keer blijven zitten in het eerste 
leerjaar en Karla probeert hem goed in te prenten om 
zijn best te doen zodat hij niet naar een buitengewone 
school moet. Karla heeft zelf vroeger buitengewoon 
onderwijs gedaan en heeft daar slechte ervaringen 
mee. Ze werd daar vroeger heel erg mee gepest. 
‘Bovendien’, zo zegt ze, ‘kan je niet lager vallen dan het 
BLO.’ Guido’s dochtertje van vijf, Vicky, werd net voor 
het interview door de school aangeraden om volgend 
jaar naar het BLO – type 1 te gaan. De oudste zoon, 
Michael van zeven, gaat al naar het BLO. Guido ziet er 
dan ook absoluut geen graten in dat Vicky volgend jaar 
met Michael naar dezelfde school gaat. Integendeel, hij 
komt liever in de BLO-school dan in de Triangel. Hem 
maakt het in principe weinig uit waar z’n kinderen 
naar school gaan: 

“Ja, gisteren heb ik dan te horen gekregen dat Vicky 
inderdaad naar een andere school moet. Dat zij type 
1 moet gaan volgen, hetzelfde wat Michael doet. I: En 
wat vind je daarvan? O: Ja, op zich, ik stoor mij daar 
niet aan. Of dat die nu naar een gewone school gaan 
of naar het bijzonder onderwijs … voor mij: een school 
is een school. Ik vind … waar dat de meeste mensen 
daar een onderscheid in zouden maken van uw kind 
gaat naar bijzonder onderwijs, en mijn kind gaat 
naar een gewoon school … Wat is daar het verschil 
tussen?” (Guido, vader van Michael (BLO), Vicky (2de 
kleuterklas), Kenji (1ste kleuterklas) en Dustin (2 jaar 
oud), de Triangel).

Volgens Guido is het een goeie beslissing geweest om 
Michael naar het BLO te sturen want hij heeft daar al 
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veel bijgeleerd. Hij zit daar in kleine groepjes en krijgt 
meer aandacht waardoor hij sneller vorderingen maakt. 
Daarom ziet Guido het ook wel zitten om Vicky naar 
die school te sturen. Toch maakt hij zich bedenkingen 
bij de testen die bij Vicky werden afgenomen en op 
basis waarvan zij doorverwezen werd: 

“… want van die testen, veel kom je daar niet van te 
weten. Ze zeggen gewoon: ‘Vicky moet naar type 1’. 
OK. Als ouder moet je dat aanvaarden. Je weet eigenlijk 
niet wat ze juist hebben gedaan want ’t kan even goed 
dat ze dat hebben gedaan om ervoor te zorgen dat die 
van ’t school af gaat hè. I: Denk je dat? O: Ik weet niet. 
Ik volg gewoon wat ze mij gezegd hebben. OK, Vicky 
moet naar het BLO, voilà, ik ben rechtstreeks naar 
Michael z’n school geweest, ik ben dat gaan voorleggen 
aan de directeur en dat is in orde. Ze komen die met de 
bus ophalen en afzetten. Dat is allemaal georganiseerd. 
Dat is geen probleem” (Guido).

Hoewel Guido zijn twijfels heeft bij de testen die 
afgenomen werden en de goede bedoelingen van de 
school, aanvaardt hij de verwijzing. Hij stelt geen 
bijkomende vragen maar doet gewoon wat hem gezegd 
werd en vindt dat geen probleem. Het komt niet in hem 
op om te protesteren. Hij reageert gelaten. Guido heeft 
al lang gezien dat zijn kinderen, net zoals hijzelf, geen 
studiehoofden zijn. Dat vindt hij niet zo slecht: 

“Ik denk eerder ook dat het mannekes zijn die later 
met hun handen gaan werken. En ik heb dat liever dan 
dat ze heel de dag achter een computer moeten gaan 
zitten. Als je handenarbeid doet dan komt je nog eens 
op plaatsen, hè, daar en daar …” (Guido).

Ondanks het feit dat deze ouders vaak alles wat in 
hun kunnen ligt, aanwenden om hun kinderen waar 
mogelijk te helpen, kunnen ze niet vermijden dat 
vele van de kinderen in het buitengewoon onderwijs 
terechtkomen. Het probleem is dat de ouders vaak zelf 
niet de nodige achtergrond hebben om hun kinderen 
thuis te helpen met het huiswerk maken bijvoorbeeld. 
Door gebrek aan scholing moeten ze al snel afhaken. 
Zo komt Linda zelf uit het buitengewoon onderwijs en 
heeft zij moeite om het schoolwerk van haar kinderen 
te volgen: 

“Wat schrijven en lezen en rekenen betreft, dat is toch 
wel beter dan ik. Allez, ik bedoel, ik heb tot maal tien 
gekregen en hoger gingen we niet. En zij krijgen, dat 
heb ik daarstraks nog gehoord, duizend maal zoveel 
en duizend maal zoveel … En dan denk ik: ‘Euhm, kan 
je me dat eens uitleggen want hoe marcheert dat?’ En 
als ze het dan een paar keer hebben uitgelegd of als 
mijn man het heeft uitgelegd en als ze dan volgende 
keer komen, kan ik zeggen: ‘Voilà, nu zal ik proberen te 
helpen.’ En soms gaat dat dan wel. Ik probeer mijn best 
te doen om ze zoveel mogelijk te helpen. Dat probeer ik 
wel te doen” (Linda).

Wanneer Linda met leraren praat kan het wel eens zijn 
dat die dingen zeggen, die ze niet begrijpt. Ze heeft 

dat op school duidelijk gemaakt, zodat de leraren er 
rekening mee kunnen houden. In tegenstelling tot andere 
ouders, schaamt Linda zich er niet voor om openlijk te 
bekennen dat ze sommige dingen niet begrijpt. Voor de 
kinderen is het echter soms frustrerend om niemand 
thuis te hebben die hen kan helpen als ze hun huiswerk 
niet begrijpen. Zo toch bij Miranda. Haar moeder, Rita, 
is zelf maar tot haar veertiende naar school geweest en 
kan haar dochter niet helpen: 

“Soms als ze haar huiswerk niet goed kan, dan begint 
ze met vanalles te smijten. Ja, als ze het eens niet goed 
kan. En dan vraagt ze het aan mij. Maar ja, dan zeg ik: 
‘Ik heb dat niet geleerd’” (Rita).

Hoewel al deze ouders het belang van een goede 
opleiding erkennen om later te slagen in het leven, 
zien we dat de schoolloopbaan van deze kinderen 
een weg is die bezaaid is met allerlei hindernissen. 
Ouders slagen er soms niet in om hun woordelijke 
waardering in realiteit om te zetten. Ze doen hun best 
maar door beperkingen allerhande lukt het soms niet. 
Kinderen volgen de kleuterschool onregelmatig en 
komen al vroeg terecht in het buitengewoon onderwijs. 
Ze kunnen door de ouders vaak niet echt geholpen 
worden als er leerproblemen de kop opsteken en vaak 
kennen de ouders de weg naar de hulpverlening niet. 
Op school hebben ze soms het gevoel afgewezen te 
worden of ‘raar bekeken’ door de rest van de ouders. 
In een volgende paragraaf gaan we dieper in op de 
contacten van de ouders met de school. 

VIII. ONZICHTBAAR EN/OF AFGEWEZEN? 

Wanneer we de contacten die de kansarme ouders 
uit ons onderzoek met de school hebben, naast 
mekaar leggen dan kunnen we niet zeggen dat deze 
ouders onzichtbaar zijn op school. Zoals we hoger al 
aanhaalden zijn de situaties van de kansarme ouders 
heel verschillend van mekaar en dit geldt evenzeer 
voor de contacten die deze ouders onderhouden met 
de school. Ze zijn met andere woorden niet allemaal 
even zichtbaar maar we zien toch dat de meeste van 
deze ouders vrij regelmatig op school komen. 

Veel van de kansarme ouders werken niet en hebben 
bijgevolg tijd om elke dag de kinderen naar school 
te brengen en te halen. Vooral de ouders met jonge 
kinderen komen op die manier (bijna) elke dag op 
school. Soms doen ze dan een babbeltje aan de poort 
met andere ouders of met een leraar. Bijna al deze 
ouders zeggen bovendien aanwezig te willen zijn op de 
oudercontacten. Van een paar van hen kan getwijfeld 
worden of dat wel degelijk de waarheid is maar toch 
vinden de meeste ouders het effectief belangrijk op de 
hoogte te zijn van de vorderingen van hun kinderen: 

“Naar de oudercontacten ga ik altijd naartoe. Daar wil 
ik altijd bij zijn. I: Waarom wil je dat? O: Ik vind dat 
belangrijk. Je moet toch weten hoe je kind functioneert 
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en hoe dat die is op school” (Els, moeder van Dylan 
(3de leerjaar), Vanessa (3de kleuterklas) en Melina 
(anderhalf jaar oud), de Regenboog).

Als de ouders door de leraar of door de directeur 
gevraagd worden om eens op school te komen, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van een leerprobleem, 
zeggen ze allemaal daarop in te gaan. Enkel Tamara 
geeft toe heel weinig op school te komen. Vroeger 
kwam ze nooit op school. Sinds ze een keer uitgenodigd 
werd om over Liam te komen praten en hij begeleiding 
krijgt, is er maandelijks een overleg waar ze wel altijd 
naar toe gaat. Ook wordt uit de interviews duidelijk 
dat sommige ouders af en toe op school komen 
om geldzaken te bespreken: schoolrekeningen die 
in delen betaald worden of uitgesteld worden. De 
betrokkenheid in oudercomités/ouderraden, school- 
of participatieraden, moedergroepen of als leesouder 
is duidelijk beperkt bij deze groep ouders. De meeste 
ouders geven aan daar geen tijd voor te hebben of niet 
in geïnteresseerd te zijn. Enkel Mieke is op meerdere 
van deze vlakken actief: ze zit in het oudercomité, in 
de moedergroep en is leesmoeder. Guido heeft zich nu 
opgegeven om in de ouderraad te zetelen van de BLO-
school waar zoon Michael zit. Hij is trots als tweede 
uit de stemming gekomen te zijn maar wat nu juist de 
bedoeling is van deze raad is hem nog niet helemaal 
duidelijk. Linda zat in de vorige school van de 
kinderen in het oudercomité en was daar ook lees- en 
knutselmoeder. Dat was voor de twee jongste kinderen 
er waren. Momenteel met vijf kinderen waaronder een 
baby, ziet ze het niet meer zitten om zich voor zulke 
zaken te engageren. Ze vindt het wel belangrijk dat er 
een oudercomité is op school: 

“In deze school [de Triangel] is er een oudercomité en bij 
Wendy [BLO-school] niet en ik vind dat heel spijtig want 
dat heeft toch enige voordelen. Ouders kunnen mee 
iets doen voor de school hè. Als je in een oudercomité 
zit, kan je iets doen voor de school. Bijvoorbeeld als 
de school nieuwe banken nodig heeft, dan kan je een 
benefiet organiseren of een wafelverkoop. (…) Op deze 
school worden door het oudercomité dingen gedaan, 
dat kunnen leuke dingen zijn. Bij ons Wendy is dat niet. 
Je weet ook veel meer als er een oudercomité is. Bij ons 
Wendy heb je er het raden naar wat er gebeurt. (…) Ik 
heb dan ook gevraagd bij Wendy op school: ‘Is er een 
oudercomité? Maar ze zeiden: ‘Spijtig genoeg niet.’ Nu, 
ik kan er moeilijk zelf één oprichten hè. Ik zou eigenlijk 
niet weten hoe ik daaraan moest beginnen. Want dan 
had ik het misschien al lang gedaan” (Linda).
 
Linda beschikt niet over de kennis noch over de 
middelen om zelf in de BLO-school een oudercomité 
op te richten. Hoewel ze dat wel graag zou doen. Hier 
speelt haar kapitaal en haar persoonlijke context een 
rol. Met vijf kinderen en geen geld voor een oppas, is 
het voor haar vrijwel onmogelijk om de vergaderingen 
van het oudercomité bij te wonen. Bovendien beschikt 
ze niet over de kennis, noch over de vaardigheden om 
een oudercomité op te richten.  

Wat het bijwonen van activiteiten voor ouders op school 
betreft, zijn de ouders verdeeld in hun antwoorden. De 
meeste ouders zeggen af en toe wel eens een schoolfeest 
of dergelijke bij te wonen. Nochtans zijn er ook ouders 
die niet graag naar sociale activiteiten voor ouders op 
school komen. Ten eerste kosten die dingen veel geld, 
geld dat er vaak niet is. Ten tweede hebben deze ouders 
vaak geen zin in sociale contacten met andere ouders: 

“Ik ga niet dikwijls naar van die feestjes op school. 
Omdat … ik kom daar ook met niemand overeen.  
I: Met die ouders bedoel je? O: Ja, ik vind, die hebben 
daar geen affaire mee en ik hou mijn problemen voor 
mezelf” (Els).

De kansarme ouders die we interviewden leven 
doorgaans in hun eigen kleine wereldje. Zij hebben 
vaak wel sociale contacten, met broers en zussen, 
ouders en vrienden. Maar de contacten die ze hebben 
zijn beperkt tot een kleine kring van ‘gelijkgezinden’. 
Meestal zijn dat mensen die in eenzelfde situatie zitten 
als zijzelf. Nood aan contacten met andere ouders op 
school hebben deze ouders niet echt. Vaak voelen deze 
ouders zich niet echt thuis op school. Hier kan de school 
zelf een belangrijk verschil maken. 

De Regenboog voert op dit vlak een veel opener beleid 
tegenover ouders dan de Triangel. In de Regenboog 
worden ouders meer aangemoedigd om op school te 
komen en deel te nemen aan activiteiten. In de Triangel 
staan leraren en directeur meer afwijzend tegenover (te) 
veel betrokkenheid van ouders. Daar worden ouders 
iets meer op een afstand gehouden. De Regenboog 
is ook kleiner, ouders kennen mekaar hier beter en 
bovendien is het ouderpubliek van de Regenboog 
gemiddeld van een lagere sociaal-economische status 
dan dat van de Triangel. Het is dan ook enkel in deze 
laatste school dat we verhalen kregen te horen van 
ouders die zich ‘afgewezen’ voelden door de school. 
Zowel Guido als Jos vertellen aan de hand van een 
aantal voorvalletjes dat ze het gevoel hebben dat er 
in de Triangel ‘neergekeken’ wordt op hun gezin. De 
kinderen van Guido zijn al verschillende keren met 
‘een roze brief’ thuisgekomen wat betekent dat ze 
luizen zouden hebben. Wanneer Guido de kinderen 
thuis nakijkt, blijkt er niks te vinden te zijn. Hij heeft 
het gevoel dat ze zijn kinderen er steeds uithalen: 

“Ja, ik weet niet waarom ze ons eruit pikken. We waren 
eerst van het gedacht dat Vicky daar makkelijk vatbaar 
voor was maar het is nu al verschillende keren gebeurd 
en ik heb het idee, de laatste tijd is dat er … dus er is wel 
iets, er is wel een ding geweest dat ze ons een beetje als 
pispaal gebruiken” (Guido).

De laatste keer dat ze een brief kregen en hij geen luizen 
vond, is hij met de kinderen naar de dokter gegaan 
en heeft daar een attest gekregen dat ze inderdaad 
‘luizenvrij’ waren. Daarmee is hij naar de school 
gestapt om ‘het daar eens deftig te gaan vertellen 
tegen de directrice’. Guido denkt er sterk over om zijn 
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kinderen weg te halen van de school omdat volgens 
zijn woorden ‘de school naar de snobistische kant aan 
het uitgaan is’. In de Triangel wordt er volgens Guido 
over hun gezin ‘geroddeld’: 

“(…) nu had mijn vrouw aan haar vader z’n vriendin 
gevraagd: ‘Kan jij Vicky gaan halen?’ en die directrice 
moet daar naar ’t schijnt een heel ding gezegd hebben 
van dat wij een asociaal gezin zijn en allez, een 
probleemgezin. En die vrouw [de vriendin van zijn 
schoonvader] zei ook van die gasten worden elke dag 
gewassen en die krijgen hun eten en al. En die begon 
ermee te lachen. Precies of die gaat denken dat wij de 
kinderen geen eten geven. Ok, we hebben het niet breed 
maar dagelijks krijgen die hun ontbijt, hun middageten, 
hun avondeten. ’s Avonds voor die gaan slapen, gaan 
die in bad. Die hebben elke dag hun propere kleren. 
Sorry hè, maar als je dan zoiets achter de mensen hun 
rug moet gaan zeggen dan … Ik heb dat toen ook tegen 
de directrice gezegd maar die wist natuurlijk weer van 
niks. Dat is zo, dan weten ze van niks” (Guido).

Guido’s gezin wordt op school gezien als een 
‘probleemgezin’ en hij komt dan ook niet graag meer 
op school. Hij voelt zich veel meer thuis in de BLO-
school waar zoon Michael zit. 

Ook Jos is niet erg te spreken over de Triangel. Zijn 
kinderen gaan nog maar sinds dit schooljaar naar de 
Triangel en toch zijn er al twee voorvallen geweest 
die hem hebben doen besluiten dat de school ‘voor 
elitekinderen’ is. Het eerste voorval ging over het feit 
dat een leraar tegen Chanelle had gezegd dat zij tegen 
haar moeder moest zeggen dat ze Ryan ‘wat dikkere 
kleren moest aandoen’. Ten tweede heeft een leraar 
Chanelle van zeven (7) aangesproken om te vragen of 
haar kleine broer z’n ‘etersgeld’ (8) toch wel zeker bij 
had. Jos vindt dat beide gevallen niet kunnen. Naar 
aanleiding van het tweede incident heeft hij dan ook 
direct naar school gebeld: 

“En ik bel naar de school (…) Ik zeg: ‘Wat is dat nu voor 
een school? Nu vragen ze al aan een kind van zeven 
jaar aan de deur van heeft die z’n geld niet bij voor z’n 
eterskaart?’ Ik zeg: ‘Moet je elite zijn of wat, om in die 
school te mogen?’ ‘Nee, meneer zo is het niet.’ Ik zeg: 
‘Ik denk het anders wel” (Jos).

Zowel Guido als Jos hebben gereageerd op wat zij als 
een onrechtvaardige behandeling zien door naar de 
school te stappen of te bellen. Beide ouders zijn op 
dat vlak assertief genoeg om hun stem te laten horen. 
Nochtans is de wijze waarop ze dit doen, soms nogal 
agressief en vijandig: 
 

“Maar ik heb nu wel besloten, als dat nog een keer 
voorvalt, dan ga ik naar het ministerie van onderwijs. 
Dan ga ik dat ineens helemaal openleggen want dat 
gaat niet zoiets. Echt niet” (Jos).

“En toen ik vanmorgen belde met de directrice, allez 
met de secretaresse van de directrice, zei ik ook: ‘Ik 
moet niet weten, als er ene aankomt daar, ik ga niet 
praten hè. Ik kom binnen en ik breek heel de school af.’ 
Ik zeg: ‘Denk daar goed aan hè’” (Jos).

De toon waarop er gereageerd wordt door Jos is 
allesbehalve rustig en beheerst. Hij grijpt impulsief 
de telefoon en begint te dreigen. Op die wijze wordt 
de relatie met de school er niet beter op. Ook Guido 
reageert impulsief: 

“En die juf had toen gezegd: ‘Jij moet ginder in de 
hoek gaan zitten’. En dat was aan mijn oren gekomen. 
Mijn vrouw komt thuis, die zegt dat tegen mij en ik 
zeg: ‘Wacht!’ Ik naar school. Ik mijne frak aan en naar 
school. Ik ging dat daar eens ‘goe efkes deftig gaan 
zeggen’” (Guido).

Wat Guido exact gezegd heeft tegen de directeur weten 
we niet maar alleszins mist zijn actie doel. Volgens hem 
wordt er wel geluisterd naar wat hij te zeggen heeft, 
maar gebeurt er verder weinig mee. Hij hoort er dan 
niks meer van en gaat niet nog eens vragen hoe het 
zit. 

Dit patroon is tekenend voor de acties van de kansarme 
ouders. Als ze al reageren op situaties is het vaak op een 
manier die bij de ontvangers als ongepast overkomt. 
Bovendien geven deze ouders het vaak snel op. Ze 
gaan zoals Guido wel een keer naar school om hun 
beklag te doen maar denken er ondertussen al aan om 
hun kinderen van school te halen. Kansarme ouders die 
motor zijn tot verandering, zijn we in de scholen niet 
tegengekomen. Ze lopen mee in de stroom, laten zich 
zien waar nodig en proberen voor de rest zich met hun 
eigen zaken bezig te houden. Hun problemen houden 
ze doorgaans voor zichzelf. 

IX. GRATIS ONDERWIJS? 

Hoewel het basis- en secundair onderwijs in principe 
kosteloos is en voor de lage inkomenscategorieën een 
stelsel van studietoelagen voorzien is, blijkt de realiteit 
een ander beeld te geven. Bollens et al. (2000: 105) 
vonden dat de gemiddelde studiekost per leerling in 
het basisonderwijs anno 1999 in Vlaanderen 12.011 BEF 
(ongeveer € 300) was. Deze studiekosten staan volgens 
Bollens (2000: 111) ‘los van de financiële draagkracht 
van het leerlingpubliek of van de ruimere socio-
economische achtergrond. De studiekost in scholen 
die zeggen veel kansarmen, migranten of andere leer-
bedreigden te tellen, is niet significant lager’. Er zijn 
wel verschillen tussen scholen naargelang het net. Het 
gesubsidieerd officieel onderwijs blijkt goedkoper te 
zijn dan het gesubsidieerd vrij onderwijs. 

(7) Chanelle gaat sinds een paar maanden naar een BLO-
school. Zij begeleidt haar broertje van drie echter elke 
dag naar school. 

(8) Geld om een kaart te kopen voor drank bij de lunch. 
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De Regenboog is een school van het gesubsidieerde 
officiële net terwijl de Triangel een gesubsidieerde 
vrije school is. Verschillende ouders vermelden dan 
ook voor de Regenboog gekozen te hebben omwille 
van de praktische voordelen. Niet alleen is het 
algemeen geweten dat de kosten op stadsscholen lager 
liggen, ook is de voor- en naschoolse opvang in het 
officieel gesubsidieerd onderwijs meer aanwezig en 
goedkoper. 

De kansarme ouders hebben het vaak moeilijk om 
de bijkomende studiekosten te betalen. Zowel in de  
Triangel als in de Regenboog hebben de directies 
met sommige ouders regelingen getroffen om de 
schoolrekeningen in deeltjes af te lossen: 

“Gemakkelijk is dat voor ons niet altijd direct [om de 
schoolonkosten te betalen]. Maar de school weet dat en 
we betalen dan in stukjes. De ene keer wordt die zijn 
rekening betaald en de andere keer die zijn rekening. En 
dat is zo afgesproken onderling tussen mij en de school. 
Ze weten dat ik vijf kinderen heb en niet zomaar even 
€ 200 of € 300 kan geven. Dat kan ik niet. Die hangen 
bij mij niet zomaar op mijn rug. Mijn man werkt ook 
niet alleen voor de school hè. Maar om heel zijn gezin 
recht te houden” (Linda).

Wanneer er door de scholen uitstappen gepland worden, 
denken deze ouders vaak in de eerste plaats aan het geld 
dat deze gaan kosten. Vooral meerdaagse uitstappen 
kunnen een flinke hap uit hun budget wegnemen. Het 
verhaal van Karla die zopas te horen gekregen heeft dat 
alle kinderen van de school volgende maandag gaan 
langlaufen in de Ardennen, toont aan hoe zulke op het 
eerste zicht ‘leuke’ initiatieven sommige ouders heel 
wat kopzorgen kunnen bezorgen: 

“Ja want nu met dat langlaufen, voor Jason is dat 
€ 15 en voor Kenzo € 10, dan zou dat hier langs het 
sociaal fonds kunnen gaan. Want ja, het is voor mij 
ook het einde van de maand. Het is maar een week op 
voorhand dat we het weten. En de directrice zei: ‘Ik 
heb liever dat je de drinkcenten betaalt dan die uitstap 
want de uitstap kan altijd via het sociaal fonds’. Dus nu 
heb ik dat gevraagd van dat fonds en dan kunnen ze 
mee hè. Maar dan moeten ze nog zakgeld hebben. En 
dat heb ik dus ook niet. Maar ja, dan zal ik ze een koek 
en een busje drinken meegeven. (…) Ik kan die moeilijk 
één euro meegeven want daar heb je niks voor. Ik moet 
die al zeker vijf euro meegeven als ze een hapje en een 
drankje willen kopen en dat heb ik niet. Ik heb het 
gevraagd aan ons mama en die zei: ‘Ja, meisje, dat gaat 
niet.’ Dan begin ik te zuchten en dan zegt ze: ‘Ja maar je 
wordt kwaad.’ ‘Ik word niet kwaad ik ben gewoon een 
beetje teleurgesteld.’ (…) Ja, ik was dinsdag gewoon 
onder de voet hè. Van dat langlaufen. Ik zeg: ‘Wat moet 
ik nu doen?’ Heel de avond liggen bellen naar iedereen 
waaraan ik kon denken die me kon helpen. Niemand 
kon me helpen. Ik dacht: ‘Wat nu gedaan?’ ‘De school 
kan ze niet bijhouden want heel de school gaat.’ Zo zat 
ik al bezig. Ik dacht: ‘Want anders worden ze weeral 

uitgelachen hè.’ I: Je wil eigenlijk dat die meekunnen? 
O: Ze moeten meekunnen hè. Ik heb dat vroeger ook 
wel eens gehad dat er dingen waren die ik niet mee kon 
doen en dat wil ik voor hen niet. Ik weet dat dat niet 
plezant is” (Karla).

Karla wil absoluut dat haar kinderen meekunnen op 
uitstap. Daarvoor doet ze echt alles wat in haar kunnen 
ligt. Geld speelt in deze gezinnen een zeer belangrijke 
rol en omdat de ouders niet willen dat hun kinderen 
onderdoen voor de andere kinderen op school, bewegen 
ze hemel en aarde om er toch maar voor te zorgen dat 
ze de nodige financiën bijeen gesprokkeld krijgen. 
Scholen hebben vaak geen weet van de gevolgen die 
hun initiatieven voor deze ouders hebben. 

X. LERAREN EN DIRECTIE OVER KANSARME OUDERS

Het beeld over kansarme ouders en hun relatie met 
de school zou onvolledig zijn, als we de kant van de 
school niet zouden belichten. We bekijken hier hoe 
leraren en directie staan tegenover kansarme ouders. 
Wat verstaan zij onder kansarme ouders? En hoe zien 
zij de contacten die deze kansarme ouders hebben 
met de school? Uit het bovenstaande bleek al dat de 
Triangel en de Regenboog verschilden in hun aanpak 
van kansarme ouders. We zagen dat twee vaders uit 
de Triangel vermelden dat zij het gevoel hadden 
‘gelabeld’ te worden op school, terwijl de ouders uit de 
Regenboog allen vrij positief waren over de school. In 
deze paragraaf gaan we na of we bij leraren en directie 
verschillen vinden tussen beide scholen in de wijze 
waarop zij tegen kansarmoede aankijken. 

Wat leraren en directeurs kansarme ouders noemen is 
vrij gelijklopend in de twee scholen. Elementen die door 
hen vermeld worden zijn voornamelijk de volgende: 
- Financiële elementen: kansarme ouders hebben het 

financieel moeilijk. Onder kansarme ouders worden 
voornamelijk ouders gerekend die werkloos zijn en 
leven van een vervangingsinkomen. Verschillende 
leraren vermelden dat kansarme ouders het geld dat 
ze hebben dikwijls ook slecht beheren. 

- Volgens de leraren ontbreekt het de kinderen van 
kansarme ouders vaak aan ondersteuning van wat 
de kinderen thuis voor school moeten doen. Ouders 
zijn door hun eigen gebrek aan opleiding niet in staat 
om hun kinderen afdoende thuis te begeleiden bij 
hun schoolwerk. 

- Kinderen worden volgens de leraren ook op andere 
gebieden aan hun lot overgelaten. Ouders hebben 
zodanige problemen (gezondheid, relatie, drank, 
…) dat ze geen tijd en/of energie hebben om hun 
kinderen te controleren. 

- Verder wordt vermeld dat kansarme kinderen in de 
klas opvallen door de spullen die zij bijhebben. Ze 
beschikken niet over dezelfde pennen, boekentas, 
turngerei, … als andere kinderen. 

- Tot slot zijn er een aantal leraren die opmerken dat 
kansarme kinderen vaak ‘uitgesloten’ worden door 
andere kinderen op school. 
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De definities die leraren en directie in beide scholen 
van kansarme ouders geven, verschillen op het eerste 
zicht niet erg. Bekijken we de wijze waarop leraren 
en directie de contacten van kansarme ouders met de 
school beschrijven, dan lijken de twee scholen wel te 
verschillen. 

In de Triangel worden er wat betreft de contacten 
met de school twee groepen van kansarme ouders 
onderscheiden door leraren en directie. De ene groep 
vertoont zich zelden op school. Dat zijn wat Vogels 
(2002) de ‘onzichtbare ouders’ noemt. De tweede groep 
komt heel vaak op school. Het zijn ouders die heel 
vaak iets komen vertellen aan de leraar, die graag hun 
verhaal eens kwijt willen: 

“Ik denk dat je kansarme ouders hebt die in een hoekje 
blijven, die dat zo min mogelijk willen laten zien. 
En je hebt er dan anderen zoals die mevrouw met 
haar alcoholprobleem die is ook alleen met haar drie 
kinderen en die kan dat allemaal niet zo goed aan maar 
die staat hier elke dag voor een verhaal, dus die heeft  
dat dan wel nodig. Maar ze ziet dat dan niet zo helder 
van wanneer kan ze dat wel doen en wanneer is dat 
gepast en wanneer niet. Ze dringt zich zo’n beetje teveel 
op zodat de meester soms moet gaan vluchten …”  
(leraar: vrouw, 1ste leerjaar, de Triangel).

In de Triangel is er ook een groep kansarme ouders 
– moeders vooral – die volgens leraren en directie vaak 
samen op school en meer bepaald aan de schoolpoort 
te zien zijn. Het volgende citaat maakt duidelijk hoe 
iemand van deze school over deze ouders denkt: 

“Heel veel alleenstaande moeders. Want die reken ik 
er ook bij hoor [bij de kansarme ouders]. Er staat hier aan 
de poort zo’n heel kliekske. Als je nu om halfvier ofzo 
buiten gaat, of om halféén of halftwee, er staat aan de 
poort zo’n kliekske. En die vertrekken precies … die 
zetten hun kinderen hier af en dan vertrekken die 
precies naar het OCMW voor hun geld. Die staan elke 
dag bijeen … maar de helft rookt er. Dat kost toch ook 
veel geld. En dan precies samen naar ’t OCMW. Die 
klitten bijeen eigenlijk. […] Allez ik weet dat niet. Als ik 
nu in zo’n situatie zou zitten, ik zou daar proberen uit te 
geraken. Ik zou niet zonder toekomstbeeld of planning 
kunnen leven. Daar heb ik het nu heel moeilijk mee hè. 
Je hebt dan wel medelijden ergens maar dan denk ik 
soms ze zouden hen een shot onder hun kont moeten 
geven. Maar ’t zijn ook gewoonlijk mensen die eigenlijk 
niet veel verstand hebben, niet veel intelligentie hebben 
en dat hoort er ook allemaal bij hè. De opvoeding die 
minder is, die intelligentie die minder is, dat geld dat 
minder is …” (de Triangel).

Deze persoon verwoordt hier tamelijk bot hoe zij 
het bekijkt. Dit wil echter niet zeggen dat op deze 
school deze ouders niet geholpen worden. Er worden 
regelingen getroffen om schoolrekeningen in deeltjes 
te betalen, er is een sociaal fonds van de stad waar 
de ouders een beroep op kunnen doen en waar nodig 

worden hulpverlenende instanties ingeschakeld. 
Nochtans zegt deze uitspraak wel iets over de wijze 
waarop in de Triangel kansarme ouders bekeken 
worden. De verhalen van Guido en Jos zijn in deze 
context dan ook niet verwonderlijk. 

In de Regenboog krijgen we op basis van de interviews 
met leraren en directie een ander beeld dan in de 
Triangel. Volgens de directeur en de leraren komen de 
kansarme ouders bijna even vaak op school als andere 
ouders. Er wordt dan ook moeite gedaan om kansarme 
ouders op school te krijgen. Wanneer deze ouders uit 
eigen beweging niet op school komen, wordt er een 
beroep gedaan op andere ouders die men wel ziet, via 
de moedergroep en het oudercomité om die ouder in 
kwestie eens aan te spreken.

“Ik vind wel dat we proberen om die ouders hier te 
krijgen. Door de mensen daar zoveel mogelijk over aan 
te spreken, op moedergroepen. We vragen ook aan de 
ouders die dan komen of zij proberen om contacten 
te leggen met andere mensen die we graag zouden 
willen zien. Het moet dus niet altijd via ons gaan maar 
kan ook via de ouders gaan” (GOK-leraar, man, de 
Regenboog).

Kansarme ouders worden ook aangemoedigd om 
bijvoorbeeld leesouder te worden. De directeur is daar 
naar eigen zeggen absoluut niet selectief in. Sommige 
leraren bezoeken kansarme ouders die niet op school 
komen thuis. Wanneer de ouders financiële problemen 
hebben om hun schoolonkosten te betalen wordt dat 
als volgt aangepakt: 

“Eigenlijk heb ik met die ouders nog het meeste contact, 
misschien heeft dat ook wel te maken met hoe we dat 
opvangen in de school dan … maar die komen dus 
spontaan zelfs zeggen van bijvoorbeeld deze maand 
heb ik het wat moeilijk financieel en eigenlijk zijn die 
wel heel hard bezig met hun kinderen. (…) Eigenlijk 
de school biedt wel de mogelijkheid om alles te laten 
verlopen, dat ze zo mee kunnen doen aan uitstappen en 
er wordt zelfs heel veel terugbetaald door een speciale 
kas, een hulpkas, zodat de kinderen, die kunnen zelfs 
gratis drinken in school. I: En hoe gebeurt dat dan, zijn 
dat ouders die dan komen zeggen van: ‘Ik kan niet 
betalen?’ L: Ja. Meestal wordt dat eigenlijk eerst door 
mij gemeld. Als ik merk dat er iets is, dan ga ik wel 
naar de directie om er eens over te praten, en ja dan 
praten we ook met die ouders en zoeken we naar een  
oplossing” (leraar: vrouw, 3de leerjaar, de Regenboog).

In de Regenboog vinden we in geen van de interviews 
aanwijzingen dat kansarme ouders hier een etiket 
zouden opgeplakt krijgen. Dit terwijl daar in de 
Triangel toch wel een paar aanwijzingen voor waren. 
De context waarin de kansarme ouders zich bevinden, 
en dan meer bepaald de school waarnaar hun kinderen 
gaan, maakt dus wel degelijk een verschil voor de 
relatie die deze ouders hebben met de school. Kansarme 
ouders, zo zagen we, zijn allesbehalve per definitie 
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‘onzichtbare ouders’. Wanneer de school moeite doet 
en tegemoetkomt aan de noden van deze ouders, 
kan er tussen deze ouders en de school wel degelijk 
constructief samengewerkt worden aan de opleiding 
en opvoeding van de kinderen. Dit wordt overigens 
bevestigd door andere onderzoeksresultaten. Zo vindt 
Chavkin (1993: 68) dat de graad van betrokkenheid van 
ouders direct verbonden is met de specifieke praktijken 
van de school om ouders te informeren, te betrekken bij 
de school en te begeleiden in hoe ze kunnen helpen met 
het huiswerk van hun kinderen. Deze schoolpraktijken 
zijn belangrijker dan het onderwijsniveau van de  
ouders, gezinsgrootte, burgerlijke staat van de ouders  
en het leerjaar waarin de kinderen zitten om te 
voorspellen of ouders betrokken blijven bij het onder-
wijs van hun kinderen in het secundair onderwijs. 

XI. CONCLUSIE

Uit de verhalen van de kansarme ouders blijkt eens te 
meer dat kansarmoede vele vormen kan aannemen en 
geen gemakkelijk op te lossen probleem is. Kansarme 
ouders verschillen dan ook meer van elkaar dan 
dat ze gelijkenissen vertonen. Hun situatie wordt 
doorgaans gekenmerkt door een veelheid van gemiste 
kansen. Financiële moeilijkheden gaan gepaard met 
problematische gezinssituaties, relatiebreuken en 
weinig opleiding. Hun eigen schooltijd was meestal 
geen bijzonder positieve ervaring. De meeste van de 
ouders die we spraken zijn vroegtijdig gestopt met de 
school omwille van moeilijkheden thuis, zwangerschap 
of gewoon weinig interesse. Toch resulteert dit niet in 
een afwijzen van de school. School wordt door deze 
ouders belangrijk bevonden, in hoofdzaak om aan 
een diploma te komen en alzo later een goede job te 
bemachtigen. De ouders willen dat hun kinderen het 
later beter gaan hebben dan zijzelf en ze zetten dan ook 
al hun middelen in om hun kinderen te steunen in hun 
onderwijsloopbaan. 

Helaas zijn deze middelen vaak erg beperkt. Ouders 
beschikken zelf over weinig cultureel kapitaal om hun 
kinderen te begeleiden bij huiswerk en leeropdrachten 
of hen te helpen wanneer ze iets niet begrijpen. 
Leerproblemen en verwijzingen naar het buitengewoon 
onderwijs zijn in deze gezinnen dan ook schering en 
inslag. Op school zijn deze ouders niet onzichtbaar  
maar zij hebben soms wel het gevoel afgewezen te 
worden door de school. Hierbij speelt de schoolcontext 
een belangrijke rol. In ons onderzoek slaagde de 
ene school er veel beter in dan de andere school om 
kansarme ouders zich welkom te laten voelen in de 
school. 
Wat betreft de formele betrokkenheid op school 
– lidmaatschap van oudercomité/ouderraad en van 
school-/participatieraad – laten de kansarme ouders 
het doorgaans afweten. De drempel om zich voor 
zulke dingen te engageren is voor de meeste ouders 
te groot. Bovendien hebben zij doorgaans wel andere 
katten te geselen en is participeren op school niet iets 

waar deze ouders wakker van liggen. In ons onderzoek 
was er slechts één ouder die actief was op dit gebied en 
één ouder die in de BLO-school van zijn zoontje van 
plan was om in de ouderraad te stappen. In die school 
voelde de ouder zich veel meer thuis en werd hij door 
de directeur aangemoedigd om deel te nemen. 

Wanneer scholen echt moeite doen om kansarme ouders 
te betrekken bij hun participatie-organen, kan dit dus 
wel degelijk lukken. Daarbij is het belangrijk dat de 
ouders in kwestie zich gewaardeerd voelen door leraren, 
directie en andere ouders op school. Wanneer de school 
het signaal geeft dat ze de ouders als ‘probleemgevallen’ 
aanziet, kan er van een positieve relatie tussen de school 
en de ouders geen sprake meer zijn. Kansarme ouders 
reageren dan vaak impulsief en soms agressief. Goede 
contacten tussen de school en kansarme ouders zijn 
maar mogelijk als ouders het gevoel hebben gehoord 
te worden op school. En dit kan alleen maar wanneer 
leraren en directie op de hoogte zijn van problemen en 
ouders op een positieve manier aanspreken om over 
hun problemen te praten. Belangrijk is dat ouders op 
school terechtkunnen wanneer ze bijvoorbeeld de 
schoolrekening niet kunnen betalen. 

Op het niveau van de beleidsmakers is het eveneens 
belangrijk om bij alle maatregelen die getroffen worden 
omtrent het stimuleren van ouderbetrokkenheid, in het 
achterhoofd te houden dat participatie van ouders op 
school een heel gedifferentieerd fenomeen is. Niet alle 
ouders zijn even goed in staat om de belangen van hun 
kinderen te behartigen in de school. Vaak zijn het de 
ouders helemaal onderaan de maatschappelijke ladder 
die als eerste uit de boot vallen. Wanneer er nieuwe 
ouderraden gevormd worden in de scholen zullen het 
niet de kansarme ouders zijn die aan de kar trekken 
en slechts met veel inspanningen vanuit de school en 
de ouderwerking in de school, is het mogelijk om deze 
ouders effectief te betrekken bij de school. 
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