
‘Professionaliseringstraject – Kansarmoede in het curriculum van de lerarenopleiding kleuteronderwijs’ 

Beginsituatie-analyse  

Screening van de competentiematrix (Marien Laeremans en Griet Maes) 
 

 

DOMEINEN & INDICATOREN SCORE 
(1-5) 

VERANTWOORDING VAN DE SCORE EN/OF 
AANTOONBARE VOORBEELDEN  

MOGELIJKE ACTIES 
 

PRIORITEIT 
(KT, MLT, 
LT) / NVT1 

1. Visie op armoede en sociaal-culturele 
ongelijkheid 

    

1.1. De lerarenopleiding draagt haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake 

het voorbereiden van toekomstige leraren die in 

staat zijn om kansarme kinderen gelijke leer- en 

ontplooiingskansen te bieden uit in haar visie en 

beleid.   

 Zie matrix uitgangspunten nr. 1 en 6 p. 5 en p. 6: 

“In de perceptie van een kleuterklas en basisschool 

vertrekken we vanuit het gegeven dat diversiteit en 

heterogeniteit in elke klas / school aanwezig zijn en 

een kans op zich zijn voor het onderwijs. “ 

“Gelijke onderwijskansen realiseren is een voorwaarde 

om te kunnen spreken van goed kleuteronderwijs 

waar zorg bieden inherent in aanwezig is. Binnen de 

opleiding neemt het aspect zorg dan ook een grote 

plaats in. Naar aanleiding van recente 

  

                                                           
1
 Prioriteit: KT = korte termijn, MLT = middellange termijn, LT = lange termijn,  NVT = niet van toepassing 



beleidsontwikkelingen in het Vlaamse en Europese 

onderwijs willen we het deficitaire model tot de juiste 

proporties herleiden en daarnaast ruimte geven aan 

een talentgerichte benadering. “ 

Er wordt wel niet specifiek op kansarmoede gefocust; 

eerder op zorg. 

 

Verantwoordelijkheid: ‘samenwerking met anderen’ p. 

3 “In bewegingen als ‘brede school’ wordt 

expliciet gekozen om school….langer van huis 

zijn”. 

 

1.2. De beleidsverantwoordelijken hebben een zicht 

op de beeldvorming en houding van de 

lerarenopleiders ten aanzien van armoede en 

sociaal-culturele ongelijkheid.  

 Kan niet gerelateerd worden aan de matrix.   

1.3. De lerarenopleiding verzet zich tegen iedere 

vorm van indirecte of directe discriminatie, 

uitsluiting, segregatie, racisme en ongelijke 

behandeling.  

 Professionele identiteit: “erkennen van het recht van 

het kind  op ontwikkeling” p. 7  

 

Inhoudelijke uitgangspunten: nr. 5 p. 6:  
“Congruent met de KHLeuven visie willen we ook opleiden 

tot kleuteronderwijs waar kinderen maximale kansen 

krijgen tot zelfstandigheid, zelfsturing, creativiteit, 

  



ondernemen en vooral het ontplooien van hun talenten.” 

 

Er wordt wel nergens expliciet een standpunt tegen 

discriminatie en uitsluiting … ingenomen. 

 

Uitsluiting: wel aanwezig in C.4 niveau einde 

opleiding: “Heeft oog voor groepsprocessen in de klas (pesten, 

uitsluiting, vriendschappen, ….).” 

1.4. Het verband tussen de competenties inzake 

omgaan met armoede en sociaal-culturele 

ongelijkheid en de basiscompetenties wordt 

expliciet gemaakt.  

 p. 8 en 9: de congruentie tussen  alle competenties en 

de decretale basiscompetenties wordt aangegeven.  

 

p. 4: “Bij de formulering van de competenties baseren 

we ons op de decretaal voorgeschreven competenties 

die leerkrachten tijdens hun opleiding moeten 

verwerven.”  

  

1.5.  De lerarenopleiding beschouwt elke docent als 

een verantwoordelijke in het opleiden van 

toekomstige kleuterleraren inzake omgaan met 

kinderarmoede en sociaal-culturele 

ongelijkheid. De lerarenopleiding draagt dit ook 

uit in haar beleid.  

 Kan niet gerelateerd worden aan de matrix. 

 

Elke lector is studietrajectbegeleider en begeleidt dus 

studenten in hun reflectie op de praktijk. 

  



1.6. Bij de evaluatie van het functioneren van 

lerarenopleiders vormt het voorleven van en 

ontwikkelen van competenties inzake omgaan 

met sociaal-culturele ongelijkheid een vast 

criterium. 

 Kan niet gerelateerd worden aan de matrix. 

 

Ook niet expliciet aanwezig in de evaluatiecriteria 

onderwijzend personeel KHLeuven. 

  

2. Pedagogisch-didactische voorwaarden     

2.1. Theorie     

2.1.1. Bij het aanbrengen van conceptuele kennis  

vormen praktijk(ervaringen) en actuele 

behoeften het uitgangspunt. 

 Kan niet gerelateerd worden aan de matrix. 

Wel expliciet aanwezig in ZER-rapport: onder GKW2 / 
Opleidingsprogramma: “praktijk als motor. “ 

  

2.1.2. Elke docent streeft een actieve constructie 

van conceptuele kennis na door middel van 

praktijkgericht onderzoek en reflectie. 

 Kan niet gerelateerd worden aan de matrix wat elke 
docent doet via zijn/haar vak. 

Elke docent is inhoudelijk begeleider  bij BP III en op 
die manier draagt hij bij bij alle competenties van rol 8 
(vernieuwer en onderzoeker). 

Elke docent is ook studietrajectbegeleider en via STB-
sessies wordt de onderzoekscyclus ook wel toegepast 
(mini-cyclus). 

  



 

2.2. Onderzoek     

2.2.1. Onderzoekscompetenties bij toekomstige 

leraren worden zowel individueel als in 

teamverband (met medestudenten, 

docenten, externe partners, … ) ontwikkeld. 

 Rol 8: vernieuwer en onderzoeker: C.24 / C.25 / C 26 / 

C.28 

  

2.2.2. Elk opleidingsonderdeel omvat een 

expliciete onderzoekscomponent.  

 Niet gerelateerd aan competentiematrix   



2.2.3. Het ontwikkelen van 

onderzoekscompetenties bij toekomstige 

leraren staat in functie van actieve 

kennisconstructie op basis van de praktijk 

en het verbeteren van die praktijk.  

 Rol 8: vernieuwer en onderzoeker: C.24 / C.25 / C 26 / C.28   

2.2.4. (Kritische) reflectievaardigheden krijgen een 

plaats in de ontwikkeling van 

onderzoekscompetenties van toekomstige 

leraren.  

 

 

 

 

 Wordt niet echt geëxpliciteerd /  

 

Wel aanwezig mits interpretatie binnen C. 24 en C. 25: 

Bijv.: 
- Bepaalt gericht waarvoor bijkomende informatie nodig is. 
 

- Zoekt efficiënt nieuwe bronnen in de eigen moedertaal en één andere Europese taal op en  

benadert ze met kritische zin. 

-    Analyseert een onderwijsprobleem, plaatst het in een brede context en leidt er onderzoeksvragen en deelvragen uit af.  

- Selecteert de belangrijkste vragen en formuleert hypothesen.  

 

- Kan met begeleiding geschikte onderzoeksmethodes selecteren en toepassen om bijkomende informatie te verzamelen 

- Selecteert onderzoeks vragen, methodes en acties en zet ze om in een concreet plan. 

 
 

  

2.3. Reflectie     

2.3.1. De ontwikkeling van (kritische) 

reflectievaardigheden wordt zowel als een 

individuele competentie en als een 

teamcompetentie opgevat.   

 Rol 9 C. 28/ C. 29 / C. 30: zeker reflectie als individuele competentie / wel in 
gesprek gaan over. 

Geen expliciete teamcompetentie ivm reflectie. 

Wel in C. 16: werken aan teamcompetenties. 

Reflectie als teamcompetentie komt wel aan bod in STB-sessies (via 
supervisie verschillende perspectieven innemen). 

  



2.3.2. De focus van reflectie ligt niet enkel op het 

verbeteren van de individuele praktijk maar 

betrekt via diepe, brede en kritische 

reflectie ook de morele, emotionele en 

instellingsgebonden perspectieven die 

hiermee in verband staan.  

 Geel gearceerde zit niet expliciet in de competenties. 

Wel bij attitudes/professionele houding: “kritische ingesteldheid  

 is bereid zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een 
bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld 
doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen” (p.7). 

 

  

2.3.3. De lerarenopleiding stelt (kritische) 

reflectiemethodieken af op de competenties 

en noden van de studentenpopulatie. 

Hierbij begeleidt en evalueert de 

lerarenopleiding haar studenten 

systematisch naar een toenemende 

zelfstandigheid.  

 Noden / toenemende zelfstandigheid: zit in de opbouw van elke competentie 
(rol 9 ivm reflectie) van fase 1 naar fase 3. 

 

In STB-sessies wordt vertrokken vanuit noden/vragen studenten n.a.v. 
bepaalde stage. 

 

  

2.3.4. De lerarenopleiding denkt kritisch na over 

de kwantiteit van reflectieproducten in 

functie van de kwaliteit van reflectie. 

 

 

 

 

 Niet gerelateerd aan competentiematrix.   

2.4. Praktijk     



2.4.1. Het ontwikkelen van competenties inzake 

omgaan met kinderarmoede en sociaal-

culturele ongelijkheid maken zijn een 

leerdoel in elke praktijkervaring.  

 

  Rol 7: Lid van een brede school en cultuurparticipant  

 expliciet opgenomen als afzonderlijke rol 

 C. 21 en C. 22: gericht op  positief omgaan met diversiteit / socio-

culturele diversiteit  en ook interesse voor diensten nauw verbonden 

met de school (brede school) 

 Rol 1: C. 4 (einde opleiding): Praat met oog voor diversiteit in de klas 

verhelderend over waarden en normen. 

 

Niet expliciet gericht op ‘ongelijkheid’ en kinderarmoede. 

  

2.4.2. De lerarenopleiding werkt met schoolse en 

buitenschoolse partners samen in het 

creëren van een brede leer- en 

leefomgeving gericht op het ontwikkelen 

van competenties inzake omgaan met 

kinderarmoede en sociaal-culturele 

ongelijkheid.  

  Dit herkennen we in rol 7 van de matrix ‘Lid van een brede school en 

cultuurparticipant’ 

 

 In verschillende modules worden schoolse en buitenschoolse partners 

uitgenodigd / bezocht gericht op het creëren vaneen brede leer- en 

leefomgeving …. 

  

2.4.3. De lerarenopleiding werkt structureel samen 

met scholen om een leergemeenschap te 

creëren (waarbij wederzijdse ondersteuning 

plaatsvindt) en vanuit een 

gemeenschappelijke visie toekomstige 

leraren op te leiden.  

 Niet gerelateerd aan competentiematrix. 

 

Wel aanwezig via OC-werkveld-studenten en via professionele 

leergemeenschappen  (student / kleuterschool / lector) (cfr. OC / Greet / 

Lieve Smets…) 

 

  



2.4.4. Elke student doet in de loop van de 

lerarenopleiding praktijkervaring op in een 

grootstedelijke, meertalige schoolcontext.  

 meertaligheid in de competentiematrix: 

 C. 13 (fase 3):  

-   Communiceert met kinderen met diverse taal- (en culturele ) achtergrond. 

- Gebruikt de aanwezige taaldiversiteit in de klas. 

 ivm ouders: C. 19 (fase 3): “Communiceert in een passend register met ouders, in het 

bijzonder anderstalige ouders.” 

 

Niet gerelateerd aan matrix: 

In functie In 3 BaKO-H: zorgstage Brussel (tot en met Brusselse rand)  

Wel 3 BaKO D en H: zorgstage in meertalige context 

  

2.4.5. De lerarenopleiding beoogt dat elke student 

tijdens de opleiding wordt ondergedompeld 

in de leefwereld van kwetsbare kinderen en 

hun ouders. Hierbij wordt expliciet een 

terugkoppeling gemaakt naar de verdere 

ontwikkeling van de pedagogisch-

didactische competenties van de student.  

  Onderdompeling beogen: ja: 

o Via module GOK-beleid en zorg 

o Vooral via de zorgstage 

o Via bepaalde profileringstrajecten 

 

 Pedagogisch-didactische competenties  in matrix gekoppeld aan die 

onderdompeling + bachelorproefstage  – terug te vinden in 

gedragsindicatoren in fase 3: 

o Zie boven 2.4.4: C.13 en C. 19 

o C. 1 

o C. 2 

o C. 3 

o C. 4 

  



o C.6 

o C. 7 

o C. 10 

o C.11 

Groep ‘kansarme / kwetsbare kinderen’ wordt wel niet expliciet vermeld. 

2.4.6. De lerarenopleiding streeft er naar dat 

praktijkervaringen optimaal worden benut 

voor kritische reflectie, actieve 

kennisconstructie en praktijkgericht 

onderzoek. 

 We streven er naar gezien ‘praktijk de motor is van het leren’.   

 


