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1 Inleiding 
 

Projectmedewerkers (negen lectoren KHLeuven en drie lectoren KHLim) die deelnamen  aan de 
inleefstage op het vlak van armoede schrijven een drietal concrete acties uit op basis van een 
kapstokdocument rond de te behalen doelstellingen na de ervaringsstage.  
Samengevat kunnen we zeggen dat de deelnemers vooral acties formuleerden rond onderstaande 
topics: op het persoonlijke vlak als lector, actiepunten voor het toekomstige curriculum – 
opleidingsniveau, concrete eerder vakgebonden acties, aandachtspunten voor stage m.b.t. 
‘doorgaande lijn ‘diversiteit in onze BAKO- opleiding’ en een focus op initiatieven voor de eerste fase 
(= opleidingsjaar 1 regulier) 
 

1.1 Wat houden de concrete acties in?  
 

1.1.1 Op het persoonlijke vlak als lector 

- vanuit reflecties studenten op de driedaagse evalueren zij alles wat te maken heeft met 

de getuigenissen, het gesprek met het werkveld, de interactie-momenten in kleine 

groepjes,…als overwegend positief. 

- concreet betekent dit in de  toekomst in lessen en activiteiten, en vooral bij die inhouden 

waar het niet zozeer om de ‘kennis’ gaat, maar wel om het kritisch zijn, perspectief 

kunnen innemen, een mening kunnen verwoorden, ergens voor staan… meer op zoek 

gaan naar allerlei interactie-momenten en -methodes, waardoor verbinding kan 

ontstaan. (‘mentaliseren’) 

- nood aan blikverruimers via ervaringen, experten, externen, ervaringsdeskundigen,… 

- Voorleven van een (gemeenschappelijke of individuele) visie of grondhouding. Deze visie 
kan ‘gekleurd’ zijn vanuit een eigen christelijke spiritualiteitsbeleving. 
 

1.1.2 Actiepunten voor het toekomstige curriculum – opleidingsniveau 

- Een duidelijke visie ontwikkelen: ‘Waar staan en gaan we voor’  keuzes maken. ‘Als 

leerkracht of school kan je niet op alles gelijk inzetten. Je moet duidelijke keuzes maken 

en daarvoor gaan.’ We kunnen niet naast de evolutie in de samenleving kijken. Zie ook 

het project ‘Onderwijs in 2030’ de 3 ‘D’s’ zullen zorgen voor een uitdaging: Digitalisering, 

diversiteit en dualiteit. Die twee laatste houden in dat we niet naast de uitdaging kunnen 

om in de opleiding veel meer aandacht te besteden aan kansarmoede 

- Diepgaande reflectie, kijk en visie op de samenleving verbreden Het reflectieniveau 

verdiepen, op zo’n manier dat er ook bredere en diepgaandere linken of relaties met 

thema’s uit de samenleving aan bod kunnen komen. 

 

- Studenten bewuster leren werken aan het opbouwen van een goede relatie met 

kleuters, ouders,… 



 

- de bril ‘omgaan met diversiteit, m.i.v. kansarmoede’ onmiddellijk opzetten van bij het 

begin van de curriculumhervorming 

- werken aan de persoonsvorming van toekomstige kleuteronderwijzer een grotere plaats 

geven in het curriculum opdat ze echt meer sociaal en maatschappelijk bewust worden  

- nog meer werken aan de basishouding van studenten om positief om te gaan met 

diversiteit en met kinderarmoede/kansarmoede in het bijzonder  

- de lerarenopleiders (wij dus) ook deze competenties (i.v.m. positief omgaan met 

diversiteit en kinderarmoede) verwerven/verworven hebben   

- BREED leren OBSERVEREN vanaf dag 1 (impliceert  MEER KIJKEN naar kleuters + MEER 

KENNIS over observeren) 

- Sensibilisering en responsabilisering van docenten  

1.1.3 Concrete acties vakgebonden 

- concrete activiteiten uitgewerkt door de vaklectoren direct bruikbaar materiaal voor de 

eigen lessen. (lectoren beeld/beweging/taal/muziek) 

1.1.4 Aandachtspunten voor stage 

- meer inzetten op werken met kosteloos materiaal 

- stage-opdrachten en impulsen screenen op sociale uitsluiting 

- concrete acties in de klas (zie document AK) 

1.1.5 M.b.t. ‘doorgaande lijn ‘diversiteit in onze BAKO- opleiding’ 

- Van in het begin van de opleiding en door de verschillende fases (en 

opleidingsonderdelen) van de opleiding heen de website DIVA introduceren en ermee 

werken.   

- Een duidelijke leerlijn ‘communicatieve vaardigheden’ met aandacht voor 

gespreksvoering met ouders (anderstalige ouders, kwetsbare ouders, …).  

1.1.6 Focus op initiatieven voor de eerste fase (= opleidingsjaar 1 regulier) 
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2 Kapstokdocument na inleefstage 

 

 

 

 

 

 

 

Projectdoelen  

studenten BAKO lectorenteam BAKO Beleid 
D

O
EL

 Omgaan met diversiteit’, 
m.i.v. kansarmoede, vanaf dag 
1 in de opleiding en door de 3 
opleidingsjaren heen- zowel  
via stage als via de opleiding 
zelf-  in de vingers krijgen om  
(1) ernaar te handelen als 
kleuteronderwijzer (in spe)  in 
interactie met kleuters, 
ouders, externen… en om (2) 
krachtige leeromgevingen te 
kunnen opzetten om  kleuters  
sensitiever te maken voor de 
kinderarmoedeproblematiek.   

D
O

EL
 ‘Omgaan met diversiteit’, 
m.i.v. kansarmoede,  beter in 
de vingers krijgen om  (1) 
ernaar te handelen als lector, 
STB’er… in de opleiding  in 
interactie met studenten, 
ouders, externen… en om (2) 
krachtige leeromgevingen te 
kunnen opzetten opdat het 
studentendoel optimaal 
bereikt wordt.   

D
O

EL
 Beleid dat duidelijk inzet op 

diversiteit, m.b.  op 
‘kansarmoedeproblematiek' 
om studentendoel en 
teamdoel te kunnen 
realiseren. 



 

Wat hebben studenten daarvoor nodig ? De meest krachtige leeromgeving! 

Begripsontwikkeling m.b.t. 

diversiteit, kansarmoede 

Verbinding leren maken met  

kleuters, ouders, externen… 

 

Zelf een krachtige leeromgeving kunnen uitbouwen 

voor kleuters  

 

 Wat heeft lectorenteam daarvoor nodig ? De meest krachtige  leeromgeving/onder-steuning!   

 

Docentenstage met de focus inleving en ontmoeting 

 

Tandems vormen om andere teamleden mee op de kar te krijgen ? 

Meer tijd en ruimte voor  (1) het coachen , begeleiden van studenten EN (2) voor contacten, gesprekken met werkveld rond inhoud. 

 

HOE kunnen studenten dit verwerven ? 

DOOR zelf verbinding te voelen met medestudenten, lectoren, ‘anderen’,… 

DOOR ervaringskansen en leerkansen binnen en buiten de opleiding, stage,… 

DOOR het ontwikkelen van vaardigheden m.b.t. communicatie, creativiteit,… 

 

 



 

HOE kan lectorenteam dit  bieden ? 
STARTdagen : kennismakingsspelletjes die echt inzetten op diversiteit, maar ‘ veilig’ (wie ontbijt ’s ochtends ?   wie komt met de fiets naar school ?....) 

INTAKEGESPREKKEN  met studietrajectbegeleider HERBEKIJKEN (b.v. vraagstelling eerder  gericht op  ‘beleving’ door de student) 

STUDIETRAJECTBEGELEIDING: (1)  groep heeft cruciale rol bij het maken van ‘verbinding’ + (2) STB-sessies zelf ook meer inhoudelijk ‘stofferen’ vanuit de 

kansarmoedeproblematiek 

ZICHTBAARHEID/BEREIKBAARHEID van lectoren, STB’ers, …   

ZELF VOORLEVEN door lectoren, STB’ers,… : eerst eigen visies bijsturen en bril van de kansarme student of kleuter ALTIJD (leren) opzetten   

EIGEN CURSUSMATERIAAL,  EIGEN OPDRACHTEN EN EIGEN LESGEVEN  kritisch bekijken vanuit de kansarmoedebril. 

VERPLICHT ENGAGEMENT op te nemen door studenten in termen van ‘vrijwilligerswerk’ gehonoreerd door studiepunten om studenten en de werled van 

kansarmoede dichter bij elkaar te brengen 

CREATIVITEIT aanleren (= samen zoeken of ‘wegen tonen tot’… ) 

BREED leren OBSERVEREN vanaf dag 1 (impliceert  MEER KIJKEN naar kleuters + MEER KENNIS over observeren) 

COMMUNICATIEVE vaardigheden ontwikkelen (gespreksvoering met ouders, externen,…  briefjes aan ouders, … gespreksvoering  met kleuters) 

GOK-module uitsmeren over de drie opleidingsjaren  

BEGRIPPEN  als ‘uitsluiting’/ ‘kansarmoede’,…  van in het begin van de opleiding gebruiken en herhalen in functie van diepgang 
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3 Concrete acties per lector 

3.1 Concrete acties Nele Van hemel –pedagoog KHleuven 
 

3.1.1 Actiepunten voor mezelf, als lector in de opleiding 

Tijdens de studentendriedaagse bleven enkele ervaringen van/met studenten bij me hangen.  

Naar aanleiding van een interactief methodiekje, nl. een kaartje kiezen met een beeld dat 

voor jou iets over kansarmoede vertelt, zegt een studente: ‘Ik merk dat ik uitgedaagd wordt 

om na te denken’. Op een of andere manier had ik het gevoel dat dat voor haar in de 

opleiding geen dagelijkse ervaring was… 

Een dag na de getuigenissen van Nourheddine en Sylvie, schrijven de studenten in groepjes 

een kaartje met een persoonlijke boodschap naar hen. Wat heeft de studenten geraakt? Wat 

willen ze zelf nog vertellen aan hen? Het levert ontroerende tekstjes op.  

Aan het einde van de driedaagse maken de studenten in groepjes een flap met beelden en 

woorden die samenvatten wat voor hun kansarmoede is. Stuk voor stuk slagen ze er in om 

dat vanuit hun eigen ervaringen in sprekende, symbolische beelden en taal te vatten. 

Tijdens de driedaagse krijgen de studenten bij het afsluitend reflectiemoment gekleurde 

stickers, groene voor activiteiten die ze erg zinvol/ beklijvend vonden, rode voor het 

tegenovergestelde, oranje voor wel zinvol, maar anders aanpakken. De getuigenissen, het 

gesprek met het werkveld, de interactie-momenten in kleine groepjes,… ze kleuren 

(overwegend) ‘groen’. 

Nog meer dan ik al was, ben ik er na de driedaagses van overtuigd dat in CU en activiteiten met 

studenten bewust meer ruimte gemaakt moet worden voor ‘inter-actie’ op allerlei manieren, tussen 

studenten onderling, tussen studenten en lectoren, tussen studenten en anderen (getuigenisssen, 

sprekers, contacten met anderen in verschillende contexten,…). Alleen door ervaringen, meningen, 

‘kijk-op-het-leven’ te ‘delen’, krijg je verbinding. Dat helpt om te ‘mentaliseren’, verder te kijken dan 

bijvoorbeeld naar het gedrag van kinderen/ medestudenten/…, maar het te ‘herkennen’ en 

‘begrijpen’ vanuit het hoofd en hart van anderen. Dat helpt om dingen in een ander perspectief te 

zien, het vanuit een andere context te plaatsen. Het verruimt je blik. 

Concreet wil ik in de toekomst in lessen en activiteiten, en vooral bij die inhouden waar het niet 

zozeer om de ‘kennis’ gaat, maar wel om het kritisch zijn, perspectief kunnen innemen, een mening 

kunnen verwoorden, ergens voor staan… in de toekomst op zoek gaan naar allerlei interactie-

momenten en -methodes, waardoor verbinding kan ontstaan. Ik ga daarbij op zoek naar een 

diversiteit in die aanpak. De driedaagses hebben daarvan alvast enkele mooie voorbeelden 

opgeleverd: Ik onthoud zeker die werkvormen waarbij studenten echte contacten kunnen maken 

(getuigenissen, gesprek met werkveld), het werken met beelden (kaartjes ‘dixit’, flappen), het 

werken met spel en daaraan gekoppeld reflectie (dobbelstenenspel – confrontatie met ongelijke 

kansen). 



 

 

3.1.2 Actiepunten voor het toekomstige curriculum – opleidingsniveau 

 

Een duidelijke visie ontwikkelen: ‘Waar staan en gaan we voor’  keuzes maken 

Van de lezing van Bart Demyttenaere1 tijdens de lectoren-driedaagse is o.a. het volgende blijven 

hangen: ‘Als leerkracht of school kan je niet op alles gelijk inzetten. Je moet duidelijke keuzes maken 

en daarvoor gaan.’ We kunnen niet naast de evolutie in de samenleving kijken. Vanuit het project 

‘Onderwijs in 2030’ heb ik onthouden dat er 3 ‘D’s’ zullen zorgen voor een uitdaging: Digitalisering, 

diversiteit en dualiteit. Die twee laatste houden in dat we niet naast de uitdaging kunnen om in de 

opleiding veel meer aandacht te besteden aan kansarmoede. Bij een curriculumhervorming zullen we 

grondig moeten nadenken hoe we daarop voldoende inzetten. Dat zal o.a. kunnen door vanaf het 

eerste opleidingsjaar inhouden aan te bieden die hierop inzetten. In de huidige opleiding zijn er 

slechts enkele uurtjes voorzien, in het derde opleidingsjaar, waarin we concreet ingaan op 

‘kansarmoede’. Er is dus nog heel wat marge voor verbetering.  

 

Diepgaande reflectie, kijk en visie op de samenleving verbreden  

Concreet en actief uitgedaagd worden om na te denken en te reflecteren zat zowel in de lectoren- als 

de studenten-driedaagse. In de huidige opleiding zit ‘reflecteren’ als vaardigheid vervat, bijvoorbeeld 

in studietrajectbegeleidingssessies voor of na stages. Vaak blijft die reflectie steken op een eerder 

concreet niveau, aan de oppervlakte (hoe kan ik zorgen dat de kleuters zwijgen in de kring,…). Het 

reflectieniveau in zo’n sessie zou in de toekomst zeker verdiept kunnen worden, op zo’n manier dat 

er ook bredere en diepgaandere linken of relaties met thema’s uit de samenleving aan bod kunnen 

komen. Daarnaast moeten we studenten leren ‘mentaliseren’, zich leren verplaatsen in het hoofd en 

hart van anderen. Werken met concrete casussen, vanuit getuigenissen, aan de hand van een 

gesprek met het werkveld, … kunnen hierbij helpen. Ook bijvoorbeeld het werken met de WANDA-

methode2, waarbij studenten vanuit een andere ‘bril’ naar een situatie moeten leren kijken (o.a. aan 

bod gekomen in het professionaliseringstraject ‘De kloof dichten’) zouden we zeker kunnen inzetten/ 

uitproberen. 

Verder denk ik dat we ook zullen moeten bekijken hoe we via andere inhouden en 

opleidingsonderdelen studenten kunnen helpen om kritisch-creatief rond maatschappelijke thema’s 

na te denken, om een standpunt in te nemen en te verdedigen, een visie te ontwikkelen. Een goed 

voorbeeld vanuit onze huidige opleiding vind ik persoonlijk het reflectie-dagboek dat studenten 

schrijven in de module ‘diversiteit en leren’ in het derde opleidingsjaar. Ik denk echter dat we 

regelmatiger en al vanaf het eerste opleidingsjaar werkvormen, taken of evaluatievormen moeten 

zoeken waarin studenten uitgedaagd worden om zichzelf en hun blik op de wereld te onderzoeken. 

Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek/discussie naar aanleiding van een getuigenis, 

concrete (stage-)ervaringen,… Het kan bijvoorbeeld ook door een bepaald boek/ artikel te lezen of 

een documentaire/ film te bekijken en daarvan weer te geven wat hen daarin raakt, wat ze eruit 

                                                           
1
 Demyttenaere B. (2003) In vrije val. Armoede in België, Manteau 

2
 www.projectwanda.be 



 

leren als persoon, maar ook als toekomstig leerkracht. Dat laatste komt, denk ik, in de huidige 

opleiding weinig aan bod. Ik onthoud vanuit de studenten-driedaagses dat die reflectie en het 

verankeren ervan ook op diverse manieren kan (vb. het kiezen van een passend beeld, via een flap 

met woorden en symbolen een idee weergeven…) en zeker niet enkel door ‘te schrijven’ – iets wat 

een behoorlijk deel van onze studenten niet graag doet.  

 

3.1.3 Studenten bewuster leren werken aan het opbouwen van een goede relatie met 

kleuters, ouders,… 

 

Vanuit het verhaal van Karen Daniëls3 over hechting, heb ik het belang van een stevige en veilig basis 

onthouden. Werken aan die basis kan preventief en curatief werken voor kinderen in kansarmoede. 

Ik zie heel wat linken met het project ‘samenspel’ dat in onze opleiding loopt. De inzichten en 

inhouden gerichter inzetten en bewust programmeren in de opleiding zal zeker een grote 

meerwaarde hebben.  

Daarnaast kan het enorm helpen om ook met ouders een goede band op te bouwen. Zo kan je 

‘samen’ op pad met een kind. Ook het luik rond ouderbetrokkenheid is momenteel te sporadisch, te 

beperkt en te theoretisch aanwezig in het curriculum. Dat blijkt ook uit het internationale project 

rond ouderbetrokkenheid dat ook in onze eigen opleiding loopt (Vloeberghs, L en Van Eynde, S.). 

Recent onderzoek wijst uit dat ouderbetrokkenheid en het werken aan een goede relatie met ouders 

een hefboom is om te werken aan gelijke onderwijskansen. 

 

3.2 Concrete acties Griet Maes  –pedagoog KHleuven 

3.2.1 Organisatie van een   sensibiliserings- en vormings-dag of -tweedaagse rond 

kansarmoede met opvolgopdrachten (acties en reflecties).   

 

Dit kan gekoppeld worden: 

- aan Leraar worden ( I en/of II) waarin ‘Omgaan met diversiteit’ immers één van de Algemene 

Beroepsgerichte Competenties is 

- aan de Studietrajectbegeleiding 

Begripsontwikkeling rond diversiteit in het algemeen en kansarmoede in het byzonder, sensibilisering 

rond de problematiek van kansarmoede en reflectie op het eigen handelen kunnen m.i. best 

opgestart via ‘onderdompeling’. 

 

 

                                                           
3
 Daniëls K en Geenen G. (2013) Helpende handen in de kinderopvang. KBS ism ’t lampeke, leuven 



 

Bart De Myttenaere sprak over de nood van een ‘ernstige’ module Kansarmoede.  En men kan 

natuurlijk gaan discussiëren over de voor- en nadelen van een éénmalige geïsoleerde module en/of 

het al dan niet uitsmeren van een dergelijke module over de drie opleidingsjaren. Maar los daarvan 

geloof ik toch in een stevige onderdompeling als opstart.  

De kracht van de driedaagse waaraan wij als lectoren mochten deelnemen lag net in het feit dat er 

gedurende een langere periode heel intens gedacht en gewerkt werd rond het thema.  Belangrijke 

aspecten waren daarbij: 

- Vertrekken en werken vanuit een maatschappelijke inslag i.p.v. de pedagogische instap.  
Enkele directies gaven aan hoe zij vanuit de LOP-deelname heel anders zijn gaan kijken naar 
kansarmoede, net vanwege het feit dat ze met de verschillende LOP-partners (buurtwerk, 
sociale dienst stad, CAW, CLB, Kind en Gezin, ervaringsdeskundigen,…) aan de slag gingen.  
De planning en de organisatie van een vormingsaanbod moet volgens mij dan ook in 
samenwerking met buurtwerk, schoolopbouwwerk en meerdere betrokken partijen 
gebeuren.   

- Permanente aanwezigheid op locatie d.w.z. buiten de schoolmuren treden temidden van het 
buurwerk bv. zoals in ons geval. Op die manier wordt het mogelijk om je echt in te leven in  
kansarmoede. 

- Confrontatie met en deelname van verschillende betrokkenen: vormingswerkers, 
ervaringsdeskundigen, kleuterleidsters, directies,.. 

- Werken in een relatieve kleine groep (maximaal 20 deelnemers).  

- Variatie aan werkvormen 
 

Suggestie: Lectoren en studenten nemen samen deel aan deze sensibiliserings- dag of –tweedaagse. 

Aanvankelijk doel kan zijn dat studenten: 

- weten wat kansarmoede is, weten hoe ertegen aan te kijken en gaan stil staan bij hoe kansen 
bieden aan kansarme kinderen (cf. uitsluitingsvragen vs. insluitingsvragen, mentaliseren, 
verbinding maken,…) 

 

Bijkomende doelen: 

- weten hoe met kansarme ouders om te gaan (relatie opbouwen, belang van outreaching en 
aanklampend werken, sensitieve opstelling, gevaar van clichématig denken en 
paternalisme…) 

- leren detecteren en doorverwijzen 

- leren structurele oplossingen zoeken (bv. wat met traktaties, feestjes bij verjaardagen,…) 
 

Op die manier kunnen de studenten aan de slag in hun opleiding.  Op basis van  conceptuele 

achtergronden kunnen ze  reflecteren op hun eigen handelen tijdens de stage en groeien in de 

competentie (omgaan met diversiteit).  Dit kan gebeuren aan de hand van door de opleiding of door 

de student geformuleerde opdrachten en acties. 

Tijdens specifieke STB-sessies kunnen deze ervaringen en reflecties expliciet aan bod komen en in dat 

opzicht ook meer inhoudelijk gestoffeerd/onderbouwd worden vanuit de kansarmoedeproblematiek. 



 

3.2.2 Sessie rond gehechtheid en mentaliseren gekoppeld aan een module/stage bv. 

module ‘De jongste kleuters’ in 2 BaKO. 

 

De invalshoek gehechtheid en de invloed die dit heeft op generatiearmoede is iets wat me toch is 

bijgebleven vanuit de driedaagse, nl. dat mensen in armoede veel vaker onveilig gehecht zijn dat 

mensen die niet in armoede leven.  

Eén van de gevolgen van onveilige gehechtheid op sociaal vlak is het ‘veel in conflict gaan’, iets wat 

niet altijd makkelijk aan te pakken is cf. ook niet in de kleuterklas.   

Mentaliseren wordt daarbij  als één van de belangrijke handvaten naar voor geschoven (naast 

andere). Er wordt in het boek ‘Helpende Handen in de kinderopvang’  onderstreept hoe belangrijk 

het is om mentaliserend om te leren gaan met kinderen en ook met ouders.  Het is een vermogen, 

een sociale of pedagogische competentie die je leert ontwikkelen en die vaak wegvalt bij 

mensen/kinderen die opgegroeid zijn of leven in de kansarmoede en de stress die ermee gepaard 

gaat. 

Het is bijgevolg belangrijk dat studenten bewust worden van het belang dat een kind een veilige  

gehechtheidsrelatie kan opbouwen met de kleuteronderwijzer. En dat ze ook weten op welke manier 

ze hier kunnen aan werken en dit proberen toe te passen en erover reflecteren. 

Hoe?  

 Een sessie van een halve dag rond gehechtheid-mentaliseren                waarin enerzijds 
geïnformeerd wordt en enkele basisbegrippen worden aangebracht (cf. de sessie van Karen 
Daniëls die tevens fungeert als een inspirerende en krachtige getuigenis) én                                         
waarin anderzijds ook via voorbeelden, casussen concreet gedacht en geoefend kan worden 
(cf. de methodiek van de systeemopstellingen zou hier kunnen toegepast worden en dit zou 
een mogelijkheid zijn om hiermee kennis te maken in de opleiding). 

 Stage-opdracht: studenten gaan tijdens de stage met enkele eigen concrete actiepunten aan 
de slag en reflecteren hierover 

 STB-sessie die de focus legt op gehechtheid en mentaliseren, waarin o.a. teruggeblikt wordt 
op de betrokken stage-ervaringen.    
 

 

3.2.3  ‘Verbinding maken’ als kernbegrip in het cursusaanbod rond ouderparticipatie. 

Screening van cursusmateriaal en –(stage)opdrachten i.v.m. ouderbetrokkenheid 

vanuit de kansarmoedebril en optimalisering van huidig aanbod in de opleiding.   

 

De schoolcultuur bepaalt heelt sterk hoe men in een school omgaat met ouders en met de 

verscheidenheid van ouders.  Een schoolcultuur die verbinding maakt met alle ouders, die 

samenwerkt met hulpverleners, met welzijnswerk, met schoolopbouwwerk enz. kan het verschil 

maken in de problematiek van de kansarmoede.  Dit kwam zeer duidelijk naar voor tijdens de 

getuigenissen van directie en kleuterleidsters en de lezing van Bart De Myttenaere  die met het 

nodige cynisme en een zekere verbitterdheid hierover terugblikte. 



 

Het is altijd moeilijk geweest om studenten i.v.m. ouderparticipatie ervaringen, competenties te 

laten verwerven, om verschillende redenen.  

Ik heb op dit moment geen zicht meer op hoe en wanneer ouderbetrokkenheid expliciet aan bod 

komt in de opleiding maar ik denk dat het misschien wel de moeite loont om dit terug in kaart te 

brengen en dit kritisch onder de loupe te nemen vanuit de invalshoek kansarmoede.  

En ik vermoed dat we in de opleiding veel verder kunnen gaan met leerervaringen, dat we veel 

verder moeten durven gaan: o.a.  

- communicatieve vaardigheden in relatie met ouders tijdens informele contacten veel 
intenser en gericht gaan oefenen bv. verplicht onderdeel in de stage: bewaking ’s morgens 
en ’s avonds, aansluiting met en actieve ervaringen met voor- en naschoolse kinderopvang, 
begeleiding busvervoer, ontvangst schoolpoort, … Dit kan al vroeger in de opleiding.  

- getuigenissen van ouders uit de kansarmoede  (al dan niet als ervaringsdeskundigen ); hun 
stem letterlijk en expliciet horen !!!  

- participatie aan gesprekken tussen ouders en directie (intakegesprek, ..), tussen ouders en 
kleuterleidster; scholen activeren om zich op dat vlak meer open te stellen voor onze 
studenten   

- verplichte stage van enkele dagen binnen welzijnswerk, binnen een dienst die in relatie staat 
met het onderwijs: schoolopbouwwerk, CAW, buurtwerk, sociale dienst, kind en gezin….   

 

              Cruciaal =  ervaren hoe VERBINDING kan gemaakt worden.  

  

3.3  Concrete acties  Marien Laeremans  –pedagoog KHleuven 
 

3.3.1 Op niveau van beleid van de opleiding: de bril ‘omgaan met diversiteit, m.i.v. 

kansarmoede’ onmiddellijk opzetten van bij het begin van de 

curriculumhervorming.  

 

Omgaan met diversiteit, m.i.v. kansarmoede MOET een belangrijk item zijn binnen de VISIE van de 

opleiding op goed onderwijs (goed hoger onderwijs en goed kleuteronderwijs).  De lerarenopleiding 

bachelor kleuteronderwijs moet een lerarenopleiding  zijn: 

 die leraren/kleuteronderwijzers opleidt, die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en 

gelijke kansen voor kwetsbare kinderen 

 waar de lerarenopleiders zelf ook het ‘goede voorbeeld’ geven – ‘teach what you preach’ 

t.o.v. hun (kwetsbare) studenten en t.o.v. kleuters  -> maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de lerarenopleiding 

 

 

 



 

Mogelijke aandachtspunten voor deze curriculumhervorming 

 de competenties ‘omgaan met kinderarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid in het 

kleuteronderwijs’ ’ (zie boek Kleine kinderen. Grote kansen p. 39 en verder in hfdst. 2) in de 

kern van het curriculum opnemen en niet in de rand. 

“De grondhouding die lerarenopleidingen ontwikkelen bij toekomstige leraren, en die 

doorheen 

elk vak, elke module, elke praktijkervaring, elke reflectieactiviteit kan aangescherpt worden, 

is hét kwaliteitskenmerk bij uitstek voor het afleveren van kleuterleraren die in staat zijn om 

met de diversiteit van jonge kinderen om te gaan en kwetsbare kinderen gelijke 

onderwijskansen te bieden. Deze basishouding concretiseerden we eerder in het 

competentieprofiel. Een kwaliteitsvolle implementatie van deze competenties in de kern van 

het curriculum vraagt echter om een opleidingsdidactiek die hierop afgestemd is” (Kleine 

kinderen. Grote kansen’ p. 99). 

 

Dus: doorheen het hele curriculum en meer integreren in het curriculum. 

 

 praktijk vormt het uitgangspunt voor het opbouwen van theoretische kennis  => omslag in 

de opleidingsdidactiek?  Onder andere:  

o Actieve constructie van kennis i.p.v kennisoverdracht    

o Anders werken met / meer doen met  praktijkervaring studenten:  

praktijkervaringen van en door studenten + actuele behoeften van studenten + 

reflectie combineren  => dit samen vormt het uitgangspunt op basis waarvan theorie 

binnengebracht wordt    =>  zie engaged scholarship p. 101     

 

o Reflectie- en onderzoekscompetenties een belangrijk plaats (blijven) geven 

=> reflectieleerlijn goed uitbouwen en procesbegeleiding van reflectie bij studenten 

naar meer zelfstandig en kritisch reflecteren  - niet alleen in functie van hun directe 

en eigen praktijk  / ook ifv sociale en maatschappelijke perspectieven 

=> verschillende mini-onderzoek- cycli tussen praktijk en theorie inbouwen 

 

o Teamgericht leren werken een (nog grotere) plaats geven en procesbegeleiding op 

dit vlak versterken. 

zie boek hfdst. 3.2 

 werken aan de persoonsvorming van toekomstige kleuteronderwijzer een grotere plaats 

geven in het curriculum opdat ze echt meer sociaal en maatschappelijk bewust worden  

 

 nog meer inbouwen in competenties? 

o Leren in dialoog te gaan 

o Open staan 

o Multiperspectiviteit 

o Flexibel zijn 

o Kritisch tov eigen waarden- en normenkader   / bewust van vooroordelen en 

stereotypen 



 

o Engagement stimuleren 

o Kunnen omgaan met weerstanden en met conflict (in een team) 

o …… 

 via gerichte opdrachten / andere stage-ervaringen dan in de klassieke context van de 

kleuterschool 

 procesbegeleiding op vlak van groeien in mens- en maatschappijbeeld 

 

 stagelijn goed overdenken - werken aan: 

o kwaliteitsvolle interacties met kinderen 

o breed observeren 

o inlevend observeren 

o diversiteit zien en er positief mee leren omgaan 

o initiatief aan kinderen geven en initiatief van kinderen versterken 

o ondersteuning zelfbeeld en zelfregulatie van kinderen 

o ….. 

 

meer oefenkansen  bieden en gecombineerd met reflectie + vandaaruit kennis 

opbouwen  

 

 

3.3.2 Niveau opleiding: nog meer werken aan de basishouding van studenten om 

positief om te gaan met diversiteit en met kinderarmoede/kansarmoede in het 

bijzonder  = werken aan de persoonsvorming studenten (zie hoger)  

 

= ook kansen creëren voor studenten om de leefwereld van kansarme gezinnen / kansarme ouders te 

leren kennen 

 

 Van in het eerste jaar stage of ‘vrijwilligerswerk’/ engagement inbouwen buiten de 

kleuterschool maar in aanvullende / informele stagecontexten (bijv. voorlezen aan huis / 

vrijetijdsinitiatieven i.s.m. brede school / …) 

 Meer doen met ervaringen van studenten in vrijwilligerswerk / in bijvoorbeeld  initiatieven 

zoals Fabota   => zodat dit stimulansen kunnen zijn voor andere studenten 

 Met uitstap naar Meulenberg of iets soortgelijks niet wachten tot derde jaar 

 Ervaringsstage cfr. dit jaar  

 Ontmoeting , gesprek met ‘brugfiguren’, met school- en buurtopbouwwerk 

 Samenwerking van scholen met externe organisaties (cfr brede scholen / Onderwijscentrum 

Brussel voor Brusselse scholen  / Onderwijs en gezin Beringen) beter leren kennen   

=> mensen uitnodigen naar de opleiding voor lezing / vorming / gesprek 

 

 Participeren in initiatieven buiten de school verbreedt het referentiekader van de 

studenten mbt kansarmoede / stimuleert hopelijk hun engagement  / ze  leren omgaan 

met diversiteit / verdiepen hun inlevingsvermogen …. 

 Ze leren externe partners van scholen beter kennen -> ondersteunt hun competentie om 

hier mee te kunnen omgaan  



 

  Wel belangrijk dat er voldoende voorbereiding en opvolging is mbt dergelijke stages via 

reflectie, supervisie, vertalingen naar schoolcontext …. 

=> procesbegeleiding  / gesprekken  / uitwisselen van ervaringen / reflectie en supervisie 

= meer kansen creëren om in contact te komen met (kansarme) ouders  

 Methodieken om aan competenties op vlak van omgaan met ouders / ouderbetrokkenheid 

stimuleren nog meer uitbouwen en aanreiken + oefenkansen  

 Als opleiding de visie op het samenwerken met ouders (van kleuters)  nog duidelijker 

uitschrijven 

 De inhoudelijke (leer)lijn + stage-opdrachten  mbt contacten met ouders / 

ouderbetrokkenheid duidelijker uitwerken – indien mogelijk samen met (partner)scholen 

 

Zie bijvoorbeeld: http://iouder.weebly.com/   en 

http://www.uhasselt.be/Documents/NOvELLe/projecten/Handleiding%20iOuder%20deel%2

01.pdf  (is wel voor secundair onderwijs) 

 

 

 

3.3.3 Niveau opleiding: bovenstaande acties kunnen enkel lukken indien de 

lerarenopleiders (wij dus) ook deze competenties (i.v.m. positief omgaan met 

diversiteit en kinderarmoede) verwerven/verworven hebben   

 

 teach as you preach 

 t.o.v. team opleiding 

 t.o.v. studenten 

 t.o.v. kleuters / stagebegeleiding / werken met mentoren  

 

 ervaringskansen / cfr. Inleefdriedaagse voor lectoren creëren. Dit kan misschien niet elk jaar; 

maar mogelijkheden inbouwen om dit eventueel  om de  x-aantal jaren in te bouwen 

 aandacht besteden op dit vlak voor ‘nieuwe’ lectoren   / coachen van nieuwe lectoren op dit 

vlak: ook inbouwen in de opdrachten  (nu komt dit bovenop en moet dit vaak te vlug en 

tussendoor gebeuren) 

 via teamdagen / via opleidingsdagen:  

o bijvoorbeeld vorming ivm ‘armoede’ / kinderarmoede met ook ervaringskansen 

o directie(s) / mentoren van ‘brede school/scholen’  en/of van Brusselse scholen 

uitnodigen om met hen in gesprek te gaan over hoe wij kunnen werken aan de  

maatschappelijke verantwoordelijkheid van onszelf en van onze studenten 

o met onze collega’s BABU in gesprek gaan over ‘inclusief’ onderwijs in BaKO  -> hoe 

omgaan met studenten met beperking? 

o observeren van kinderen / inlevend observeren /  hoe werken met talenten 

(talentgericht benadering) / WANDA-methodiek 

 

 

 

http://iouder.weebly.com/
http://www.uhasselt.be/Documents/NOvELLe/projecten/Handleiding%20iOuder%20deel%201.pdf
http://www.uhasselt.be/Documents/NOvELLe/projecten/Handleiding%20iOuder%20deel%201.pdf


 

 Kans om ‘alternatieve stage’   / ‘vrijwilligerswerk’ te doen als professionalisering 

 uitwisselen van good practices op vlak van omgaan met diversiteit  (studenten : 

kleuterschool) 

 stimuleren om vorming / navorming in verband met intercultureel leren te volgen 

(professionalisering) 

 meer tijd krijgen / inbouwen  om contacten te leggen met het werkveld – niet alleen in 

functie van stagebezoek; maar ook om zelf te leren op vlak van competenties inzake 

diversiteit en kinderarmoede   => aanmoedigen binnen professionaliseringstijd 

 supervisie / studietrajectbegeleiding: meer uitbouwen (is al aangezet denk ik dit jaar) als een 

methodiek om vanuit praktijkervaring kennis te construeren 

   

 

3.4  Concrete acties    Cristina Dalli Cardillo –pedagoog KHlim  
 

Binnen het opleidingsonderdeel pedagogisch handelen liggen veel mogelijkheden om te werken 

rond diversiteit. Ik maak bewust de keuze om niet te werken vanuit een specifiek topic zoals 

kansarmoede. Dit is immers reeds een verdieping op het thema diversiteit. Ik wil bereiken dat 

studenten diversiteit leren zien (thuissituatie, culturele verschillen, …) en hoe ze deze diversiteit 

optimaal kunnen benutten. Kansarmoede kan uiteraard wel aan bod komen als topic, maar de focus 

ligt vooral op het pedagogisch handelen van de leerkracht hierbij.  

Doelen opleidingsonderdeel en concrete toelichting 

3.4.1 De leraar basisonderwijs staat in relatie met en neemt verantwoordelijkheid op 

voor de kinderen en de klas en is daarbij gericht op leren en ontwikkelen. 

Er wordt binnen de volgende doel(en) gewerkt aan deze competentie 

- In staat zijn om pedagogisch te handelen; 
- Eigen aanpak bijsturen vanuit welbevinden en verbondenheid; 
- Perspectief innemen en diversiteit in de klas erkennen en gebruiken om mee te bouwen 
aan emancipatie. 

Concretisering 

Inspiratie: Helpende handen in de kinderopvang, Karen Daniëls 

Vanuit een ervaringsgerichte houding kinderen opvoeden vraagt om een houding die authentiek en 
echt is, maar ook om kinderen hun willen, denken en voelen te aanvaarden. Bovendien is de 
ervaringsstroom van elk kind anders en vraagt het van de juf veel perspectiefneming om hiermee om 
te gaan.  

 Vanuit casusmateriaal oefenen we op perspectiefnemen. We focussen op het interpreteren 
van gedrag, maar vooral op de bijsturing vanuit welbevinden en verbondenheid. 



 

Verbondenheid is de richting waarin we willen opvoeden. Wat betekent verbondenheid? Waar zien 
we in de klas (een gebrek aan) verbondenheid? Hoe kunnen we verbondenheid creëren door middel 
van een fundamentele aanpak?  

 We denken samen na over krachtige initiatieven die je in de klas kan brengen om 
verbondenheid te creëren met de verschillende cirkels van verbondenheid (bron: Opvoeden in 
verbondenheid, Peter Jochems). Vooral het tegengaan van een symptomatische aanpak is 
van belang.  

 

3.4.2 De leraar basisonderwijs staat in relatie met en neemt verantwoordelijkheid op 

voor de school en is gericht op participatie, gedeelde zorg en ontwikkeling. 

 

Er wordt binnen de volgende doel(en) gewerkt aan deze competentie 

- Verantwoordelijkheden opnemen om samen met kinderen, ouders, collega’s en externen 
samen school te maken vanuit een visie op verbondenheid. 
- Eigen waarden en opvattingen over diversiteit op schoolniveau expliciteren en toetsen aan 
anderen. 

Concretisering 

Inspiratie: Helpende handen in de kinderopvang, Karen Daniëls, gesprek ouder  

De kwaliteit van samenleven op school is bepalend voor de kwaliteit van leren/ontwikkelen. 
Samenleven op school is een ruim thema. We focussen daarom op enkele relaties (kind-kind, kind-lkr, 
lkr-ouder).  

Ouders betrekken bij het schoolse leven vraagt een open houding. Ook in deze relatie kan de 
leerkracht zijn ervaringsgerichte houding inzetten. Studenten kijken vooral vanuit hun bril naar ouders 
en hun gedrag. We proberen vanuit het perspectief van ouders te kijken, gedrag te verklaren en te 
begrijpen en te zien welke invloed dit heeft op ons handelen als leerkracht.  

 Vanuit een stellingenspel gaan we in gesprek over verschillende vormen van 
ouderparticipatie. Studenten reageren op elkaars meningen en verhalen vanuit de 
aangeboden theoretische kaders.  

Willen we ouders betrekken bij het schoolgebeuren moeten we contact maken. Hoe doen we dat op 
een correcte en uitnodigende manier? Hoe kunnen ouders een meerwaarde vormen in de praktijk van 
een leerkracht? 

 Studenten leggen eigen casussen rond samenwerking met ouders aan elkaar voor. Ze 
bespreken deze en denken na over manieren om ouders te betrekken in de klas/in de school.  

 Studenten formuleren enkele  (kleine!) initiatieven om contact te krijgen met ouders en 
houden laagdrempeligheid hier in het achterhoofd. (Hoe bereik ik ALLE ouders? Hoe zorg ik 
ervoor dat ALLE ouders zich waardevol voelen?...) 



 

3.4.3 De leraar basisonderwijs staat in relatie met en neemt verantwoordelijkheid op 

voor de maatschappij. 

Er wordt binnen de volgende doel(en) gewerkt aan deze competentie 
- Vanuit een brede interesse in de wereld opvoeden in verbondenheid. 
- Engagement opnemen om de maatschappij mee vorm te geven door een voorbeeldfunctie op te 
nemen. 
- Vanuit oog voor diversiteit ieder kind gelijke onderwijskansen bieden. 

 

Concretisering 

Inspiratie: gesprek ouder, gesprek vluchtelingen 

Diversiteit is niet weg te denken uit een klas, de maatschappij, de wereld, het leven. Als we willen dat 
volwassenen vanuit verbondenheid in de maatschappij/de wereld samenleven moeten we hier reeds 
bewust mee bezig zijn in de kleuterklas.  

Leerkrachten moeten diversiteit bespreekbaar maken en verschillen zien als een rijkdom. Dit vraagt 
om een frequente en geïntegreerde aanpak.   

 Intercultureel onderwijs (ICO) als middel om kinderen bewust te maken van verschillen en 
gelijkenissen. Een respectvolle houding t.o.v. het/de andere vraagt om een rijk milieu en een 
ervaringsgerichte begeleiding. Hoe kan ik als juf concreet aan de slag gaan rond ICO binnen 
bepaalde thema’s/in de klas? Studenten denken in groep na over aanbod (begeleiding, MVR, 
hoeken, ..) binnen het thema dat ze tijdens de stageweek zullen uitwerken.  

 Mondiale vorming (MOVO) als middel om kinderen mondiaal op te voeden tot verdraagzame 
en duurzame samenleving. 

 Bespreking artikels (Samen opvoeden in verschil, De rozenkleur van een gekleurde school, 
Multicultureel onderwijs: negeren kan niet meer, …) 

 Gelijke onderwijskansen vanuit een ongelijke behandeling: bespreking casus. 

 

3.4.4 En wat nu verder? 

In 2BaKO werd met dit opleidingsonderdeel een basis gelegd rond diversiteit. De focus lag vooral op 

het pedagogisch handelen van de leerkracht: “Hoe ga ik om met diversiteit in de klas?”  

Studenten worden heel erg geconfronteerd met diversiteit in hun praktijk. Thema’s zoals 

kansarmoede komen in de bespreking van praktijkervaringen vaak op de voorgrond. Echter 

diversiteit zit in zoveel meer… Voor mij was het van belang om eerst deze basis sterk te maken 

vooraleer ik zou inzoomen op een bepaald thema.  

Mogelijke verdere plannen: 

- Hoe binnen dit OPO toch ook ruimte maken binnen een specifiek thema zoals  kansarmoede? 

- Verdiepingsthema’s laten uitwerken vanuit een zelfstandige opdracht? 

- Vanuit project in 2BaKO studenten binnen een school initiatieven laten doordenken i.f.v. 

‘Tschool is van iedereen 



 

3.5 Concrete acties    Evelien Vanderaerden – pedagoog KHlim  
 

3.5.1 Actie 1  gesprek met ouders/verzorgers 

Binnen een eerste opleidingsonderdeel: zorg op school- en kindniveau hebben we extra aandacht 

besteed aan de ouders. Het doel dat we voorop stelden was: 

De student gaat vanuit gedeelde zorg in gesprek met ouders/verzorgers rond de zorgkleuter. 

Na de getuigenis van Silvy, de sessie van hechting en de gesprekken met de mensen uit het werkveld, 

werd me meer en meer duidelijk dat we dikwijls enkel vanuit de zorg rond een kleuter in gesprek 

gaan met ouders, maar eigenlijk hierin de ouder vergeten. Het is toch nog dikwijls een 

eenrichtingsverkeer. Het werd me door alle verhalen tijdens de driedaagse duidelijker en duidelijker 

dat er echt vanuit gedeelde zorg in gesprek moet gegaan worden met ouders. Dit betekent dat er 

echt een dialoog op gang moet komen en dat er SAMEN gepraat moet worden. Ouders zijn namelijk 

ook experten over hun kind en het lijkt wel alsof we soms deze expertise willen afnemen.  

In een sessie ben ik met de studenten dan ook echt in dialoog getreden naar hoe we info over 

brengen naar ouders, hoe we rekening houden met de loyaliteitsbanden, wat veilige en onveilige 

hechting betekent, welke kleine ‘acties’ we kunnen/moeten ondernemen om ouders ook te 

erkennen in hun rol…  

Vanuit ons nieuw competentieprofiel vul ik onze tweede competentie nu anders of vollediger in.  

 

De leraar basisonderwijs staat in relatie met en neemt verantwoordelijkheid op voor de school en 

is gericht op participatie, gedeelde zorg en ontwikkeling. 

De leraar basisonderwijs onderkent vanuit een visie op participatie het belang van ‘samen 

school maken in het basisonderwijs’ en neemt zijn taken en verantwoordelijkheden op om 

dit te realiseren samen met kinderen, ouders, collega’s, externen.  Hij durft de eigen waarden 

en opvattingen te expliciteren en te toetsen aan anderen.  Vanuit een besef van gedeelde 

zorg en verantwoordelijkheid voor het leren en ontwikkelen van kinderen gaat hij in 

professionele dialoog met anderen.  Hij kan daarbij het eigen perspectief en dat van anderen 

innemen en bouwt zo mee aan een professionele leergemeenschap.  Hij toont zich 

veranderingsbekwaam om binnen deze leergemeenschap te participeren aan 

kwaliteitsverbetering, innovatie en praktijkonderzoek. 

 

Ik leg elke keer de nadruk terug op die gedeelde zorg met ouders en opvoeders. Een dialoog aangaan 

is belangrijk. Dit kan gewoon ’s morgens even informeel zijn, tijdens oudercontacten, tijdens 

uitstappen…  

Het boekje rond hechting is ook in mijn klas aan het rondgaan. Ik wil dat de studenten veel meer 

vanuit die ervaringsreconstructie ook ouders leren begrijpen en steeds opnieuw de dialoog trachten 

aan te gaan.  



 

3.5.2 Actie 2  Zorg op schoolniveau 

In het tweede semester starten we met een heel nieuw opleidingsonderdeel. De studenten 

vertrekken vanuit de noden en behoeften van hun stageschool. Ze gaan op zoek naar waar de school 

al op inzet, waar nog gemiste kansen liggen, waar de echte noden liggen om aan te pakken. Deze 

zorg op schoolniveau zal steeds invloed hebben op de klas en de kinderen. 

Er zullen groepen studenten gevormd worden rond een thematiek. De keuze van de thema’s zijn ook 

gedeeltelijk geïnspireerd door de driedaagse:  

- Ouders 

- Inclusie  

- Taal 

- … 

Binnen deze thema’s, maar ook de andere thema’s zal steeds aandacht besteed worden aan 

‘kansarmoede’. Ik besefte door de drie dagen dat we dit veel te weinig meenemen in onze werking 

en de werking in scholen. Zorg op alle mogelijke thema’s in een school betekent ook hier oog voor 

hebben. Studenten zullen in groep ervaringen langs elkaar leggen, bronnen raadplegen, gesprekken 

aangaan met betrokkenen. Ze zullen samen in een kleine leergemeenschap kijken hoe er rond een 

thema samen gewerkt kan worden op schoolniveau. Oog hebben voor deze ‘groep’ behoort ook tot 

hun taken.  

 

3.5.3 Actie 3 als persoon meer bewust 

Ik voel dat ik na deze driedaagse veel korter bij mijn studenten sta. Ik heb veel meer oog voor hen. Ik 

geef mijn studenten steeds de boodschap om aan ervaringsreconstructie te doen bij hun kleuters. Ze 

moeten op zoek naar het voelen, willen, denken en doen van kleuters. Na deze beleving kwam ik 

erachter dat ik dit niet steeds doe bij mijn studenten. Ik leerde om veel meer vanuit deze 

ervaringsreconstructie naar mijn studenten te luisteren: wat voelen ze, denken ze, willen ze… 

Hierdoor ontstond er een veel hechtere band met mijn leergroep. Ik voel dat ik mijn studenten beter 

leer kennen en dat ook de diversiteit in mijn klas veel meer naar boven komt en ik dit ook als rijkdom 

zie en van hieruit handel tijdens mijn leergroepen en lessen. Het heeft me als persoon meer bewust 

gemaakt van de diversiteit, terwijl ik deze voordien misschien te veel als ‘normaal’ beschouwde.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6 Concrete acties    Ilse Aerden – pedagoog KHlim 
 

3.6.1 Uitwisseling met collega’s  

 

Bij de briefing over het project bleek dat verschillende collega’s zich erg nauw betrokken voelen bij 

het thema kansarmoede. Er is een gedeelde zorg over:  

o Het groeiende signalen in het onderwijsveld rond kansarmoede  

o De beperkte of te versnipperde knowhow over hoe omgaan met kansarmoede  

Doorheen enkele bilaterale contacten groeide de wens om ervaringen uit te wisselen over hoe 

studenten op dit moment informatie over kansarmoede krijgen en welke effecten dit wel of niet lijkt 

te hebben op studenten, als persoon en als leerkracht.  Ook de ervaringen uit de docenten- en 

studentenstage zullen hier op tafel gelegd worden.  

 

3.6.2 Afstemming met de dienst welzijn van de provincie  

 

De stijgende kansarmoede en de zorg rond ongelijkheid in onderwijs is een belangrijke topic voor de 

Provincie Limburg. Binnen de huidige afbouw van hun werking, bestaat de zorg dat er veel verloren 

zal gaan… De mogelijkheden die er nu nog zijn, willen we maximaal ondersteunen.  

Er is een voorstel ‘leertafels’ om een traject te ondersteunen van kleuterscholen (en lagere scholen?) 

die met concrete vragen zitten en via intervisie met opgeleide ervaringsdeskundigen samen willen 

nadenken over hoe om te gaan met moeilijke situaties rond kansarmoede.  

Er worden momenteel enkele opties bekeken om via de Banaba ‘Zorg en Remediërend leren’ enkele 

scholen hierrond samen te brengen. Als lerarenopleiding is dit ook een unieke leerkans voor eigen 

verdere professionalisering rond kansarmoede.  

 

3.6.3 Nieuw keuzevak ‘kansarmoede’ in banaba ‘Zorg en Remediërend Leren’ 

 

Kansarmoede in een topic die bij het grootste deel van de docenten in de Banaba ‘zorg en 

remediërend leren’ nauw aan het hart ligt. Ondanks de aandacht die er onrechtstreeks reeds binnen 

verschillende OPO’s reeds aan kansarmoede gegeven wordt, kiest men er toch voor om een nieuwe 

keuzevak hierover in te richten.  

In dit keuzevak is het de bedoeling om zowel naar de concrete klaspraktijk te gaan, als naar een 

schoolbeleid rond kansarmoede. Het centrale thema is ‘ontkoppeling versus verbondenheid’; en 

wordt doorheen vijf thema’s verder uitgewerkt. Studenten zullen gestimuleerd worden om hun eigen 

klas en school vanuit de bril van kansarmoede kritisch te bekijken en op zoek te gaan naar concrete 

verbeteracties.   



 

Er wordt voor deze sessies gezocht naar een goede mix van:  

o Ervaringsoefeningen en concrete praktijksituaties  

o Uitwisseling van eigen ervaringen en bespreking van achterliggende visie  

o Concrete vertaling naar praktijk en verbreding van het draagvlak hiervoor  

 

 

3.6.4 Sensibilisering en responsabilisering van docenten  

 

Op beleidsniveau is de wens uitgesproken om de huidige lopende projecten rond kansarmoede meer 

samen te brengen en na te denken over interne doorstroming (validering) van resultaten.  Ik zie 

hierin een kans om het thema ‘sensibilisering en responsabilisering van docenten’ verder uit te 

werken.  

Uit gesprekken blijkt immers dat de meeste docenten globaal gezien wel gevoelig voor het thema 

kansarmoede, men ‘kent’ de basisconcepten uit het ‘gelijke onderwijskansenbeleid’. Toch lijkt dit 

niet te leiden tot een kritische zelfreflectie over hoe we leerkrachten hier beter op kunnen 

voorbereiden… De echte betekenis voor de klaspraktijk lijkt niet door te dringen. Het ‘verdwijnt’ in 

de dagdagelijkse beslommeringen en alle andere uitdagingen van een lerarenopleiding, al snel naar 

de achtergrond.  

Uit de stages werd duidelijk dat docenten via de stage zeker wel bewust worden van de uitdagingen, 

maar ook dat er voldoende verwerkingstijd moet ingebouwd worden om de vertaalslag te maken 

naar de eigen denken en handelen. Het gaat om een proces, dat in verbinding vorm krijgt en op 

regelmatige basis nieuwe ‘voeding’ nodig heeft.  

Volgende vragen lijken dan ook belangrijk bij het uitwerken van zo een plan voor sensibilisering en 

responsabilisering:   

o Hoe kunnen we concrete verhalen over kansarmoede en omgaan met kansarmoede 

dichter bij de docenten brengen? Hoe kunnen we hen bijv. stimuleren om dit thema aan 

te kaarten in gesprekken met leerkrachten en directies? (bijv. bij stagebezoeken, 

snuffelstages…) Hoe kunnen docenten de nood, de frustraties en het appel naar 

ondersteuning ‘horen’? 

o Hoe kunnen we deze indrukken op een respectvolle manier ter sprake brengen? Hoe 

kunnen we hierin de stem van de mensen in kansarmoede laten doorklinken? (bijv. 

betrekken van ervaringsdeskundigen, in tandem met deskundigen?)  

Op deze manier willen we meer bewust worden van eigen referentie, eigen 

verwachtingen… en mens- en maatschappijbeeld (waarden en normen?) 

o Hoe kunnen we de boodschap in deze verhalen zinvol meenemen in de competenties 

van het nieuwe curriculum? Hoe vertaalt dit zich in diverse lessen en opdrachten voor 

studenten? Hoe kunnen we ook studenten zelf meenemen als mede-onderzoeker van de 

praktijk?  

 



 

Deze reflecties zijn slechts een aanzet tot discussie over de mogelijkheden en wensen…  Ik wacht nog 

het rapport van het project verder af en verken nog kansen om dit verder uit te werken, af te toetsen 

(bijv. binnen bovenstaande initiatieven). Het is wel de bedoeling met een concreet en gedragen 

voorstel verder met het beleid in communicatie te gaan.   

 

3.7 Concrete acties    Johan Theunis – lector Muziek KHLeuven 
 

3.7.1 Voorleven van een (gemeenschappelijke of individuele) visie of grondhouding. 

Deze visie kan ‘gekleurd’ zijn vanuit een eigen christelijke spiritualiteitsbeleving. 

 

 

VOORAF 
Het is lang niet altijd duidelijk welke studenten in kansarmoede leven. Daarom is het belangrijk om 
op elk moment te denken en te handelen in de veronderstelling dat binnen een klasgroep minstens 1 
of meerdere studenten in armoede leven. Maar ook studenten die niet in kansarmoede leven 
kunnen problemen of moeilijkheden ondervinden: in relatie met vrienden of familie, in de studie, of 
leven in conflict met zichzelf, enz... Iedereen komt wel eens moeilijke momenten tegen in het leven... 
Bijna alle studenten worstelen met kwetsuren vanuit een nabij of ver verleden, maar kunnen niet 
vanzelfsprekend bij iemand terecht waar het veilig is... 

Misschien kan voor enkelen de (hoge)school het verschil maken... Niet enkel de “visie van de 
(hoge)school”, maar vooral individuele lectoren (als team!) kunnen vanuit hun ‘zijn’, denken en 
handelen een steentje bijdragen om van de school een plaats te maken waar alle studenten zich 
“thuis” kunnen voelen. 

Hieronder som ik enkele elementen op die mijns inziens een bijdrage kunnen leveren om studenten 
in moeilijkheden of armoede lichtpuntjes van hoop en toekomst aan te reiken... De wijze waarop je 
als lector aanwezig bent bij studenten speelt hierin een belangrijke rol. 

Laagdrempeligheid beogen: studenten laten weten, voelen, ervaren dat je er bent voor hen: dat is 
een open deur, een luisterend oor, een hart onder de riem proberen te zijn... waarbij je als lector ook 
‘gratis’ tijd kan maken voor verhalen van studenten. Dit kan voor of na een les, in de wandelgangen, 
maar eveneens in een ‘gezellige’ plaats of ontmoetingsruimte met aandacht voor (informele) 
contacten tussen studenten onderling, maar ook tussen studenten en lectoren. Je als lector 
kwetsbaar durven opstellen. 

Verantwoordelijkheidsgevoel (in verbondenheid met elkaar) stimuleren: belang hechten aan een 
goede klas- en groepssfeer; studenten oproepen om het op te nemen voor elkaar, om elkaars 
talenten (competenties) ten dienste te stellen, om ondersteuning te bieden waar nodig, samen te 
zoeken naar oplossingen, aan te moedigen en te helpen waar kan, elkaar geduldig verder te dragen... 
Niet met de bedoeling om (pasklare) oplossingen aan te reiken, maar wel om de weg samen te gaan 
en daarbij elkaars tempo te respecteren. Filip Cromheecke4 (werkzaam in de pastoraal voor 
gevangenen te Brazilië) zegt hierover het volgende: 

                                                           
4 Cromheecke, F. en Vanderslycke, D. (2013) “Ga en maak het verschil”. Een gepassioneerd brievenboek; 

Uitgeverij onbekend. http://hetverschil.org, 208 pp., citaat p. 116. 

http://hetverschil.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewuster ‘waarden voorleven’ die je zelf belangrijk vindt: respect, eerlijkheid, onbevooroordeeld 
kunnen luisteren, vertrouwen schenken, geloof in de ander bevestigen “You can do it!”, steeds 
nieuwe kansen bieden, er hoe dan ook voor blijven gaan “En toch...!”,...  

Rust en structuur brengen in de les, maar ook in een gesprek met studenten... 

(Voor-)leven vanuit een christelijke inspiratie: je kwetsbaar en dienstbaar durven opstellen om 
gekwetste mensen weer op te richten of terug tot leven te laten komen. Een stukje mee op weg gaan 
en tekenen van hoop en bevrijding aanwijzen. Het is als het ware een ‘nieuwe kerk’ zijn in een 
christelijk geïnspireerde school. Hierover nogmaals Filip Cromheecke5 aan het woord: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als vaklector geen “vakidioot” zijn: De ‘belangrijkheid’ van je eigen vakdomein kunnen relativeren 
door niet enkel als ‘vaklector’, maar veeleer als ‘medemens’ naast de studenten te staan. Dat wil niet 
zeggen dat we de vakinhouden of didactieken niet meer moeten zien, maar wel dat we af en toe 
boven ons vakdomein durven uitstijgen om plaats te maken voor het concrete leven dat zich 
aandient... vb. Hoe zitten de studenten er op dit ogenblik bij? Wat leeft er bij hen? Wat zijn hun 
grootste bekommernissen op dit moment?   
 

                                                                                                                                                                                     
 
5
 Cromheecke, F. en Vanderslycke, D. (2013) “Ga en maak het verschil”. Een gepassioneerd brievenboek; 

Uitgeverij onbekend. http://hetverschil.org, 208 pp., citaat p. 98. 
 

http://hetverschil.org/


 

 

3.7.2 Uitdagingen binnen de opleiding 

 

Bewustmaking bij studenten (Wat is kansarmoede? Wat kunnen gevolgen zijn? Hoe hiermee 

omgaan?) Duidelijk maken dat armoede geen schande is, maar wel een onrecht! 

Aanreiken van kapstokken aan kansarmen: netwerk creëren (verbondenheid), waar, bij wie kunnen 

ze terecht? De weg tonen naar hulpdiensten, organisaties. Naar de juiste instanties kunnen 

doorverwijzen. 

Voldoende observeren en signalen van armoede detecteren.  

 Voorleven, een voorbeeld proberen te zijn (zie antwoord 1) 

Studenten opleiden om op een goede manier om te gaan met kansarmoede (in de eigen omgeving 

en op het werkveld (kleuters)). 

Alert zijn voor signalen die kunnen wijzen op kansarmoede: eventueel studenten aanspreken op een 

bezorgde, rustige manier: vb. wanneer iemand regelmatig te laat komt of afwezig blijft; wanneer 

iemand regelmatig of langdurig ziek was; wanneer iemand ongewoon of ‘storend’ gedrag vertoont... 

Laten merken dat je met hen begaan bent, hen wil helpen of aanmoedigen.  

Eventueel een soort “creastage” (drie-daagse) inrichten rond kansarmoede: onderdompeling en 

confrontatie met deze problematiek, zoals een aantal lectoren en een groep studenten mochten 

proeven... Eventueel gekoppeld aan module “GOKbeleid en zorg”.  

Module GOKbeleid en zorg spreiden over de drie opleidingsjaren met meer gewicht en meer 

diepgang. 

Voldoende ruimte voor MUZIEK en BEELD binnen GOKbeleid en zorg, zodat studenten meer 

‘praktijkgericht’ aan de slag kunnen. Tot hiertoe is er te weinig omkadering voor om met studenten 

zelf oefeningen te doen rond vb. anti-agressie of relaxatie enz... 

Voldoende formele momenten voorzien waarbij studenten de kans hebben om over hun 

bestaanssituatie te praten, zoals: intakegesprek, individuele STB,... 

Studenten vanaf de eerste stagedagen reeds mogelijkheden aanreiken om gericht te observeren in 

de kleuterklas – ook in functie van kenmerken van kansarmoede. 

Wegen zoeken en aanreiken rond bereikbaarheid van ouders (van kansarme gezinnen) bij 

oudercontacten: drempelverlagend werken, een welkom-gevoel geven... interesse tonen in hun 

manier van leven, hun tradities enz... Benader hun kind steeds positief; probeer steeds een positieve 

boodschap mee te geven. Zoek verder samen met de ouders naar mogelijke oplossingen van 

problemen. Reik hierin (haalbare) mogelijkheden, kansen aan voor het kind. 

Structureel: het kleuteronderwijs trachten verplicht te maken: dit geeft voor kansarmen, migranten 

en anderstaligen veel meer mogelijkheden om zich te integreren, te ontwikkelen, de noodzakelijke 

schoolse kennis te vergaren om naar het basisonderwijs te kunnen overstappen. 

 



 

3.7.3 Uitdagingen binnen het eigen vakdomein MUZIEK 

 

Voldoende ruimte voor MUZIEK (en BEELD) binnen GOKbeleid en zorg (+ diversiteit en leren), zodat 

studenten meer ‘praktijkgericht’ aan de slag kunnen. Tot hiertoe is er te weinig omkadering voor om 

met studenten zelf oefeningen te doen rond vb. anti-agressie of relaxatie enz..., verwoorden van 

gevoelens; gevoelens uitdrukken in muziek (zang, instrumenten, improvisatie,...); aandacht voor 

anderstaligen en taalachterstand aan de hand van liedjes (Nederlandstalig en anderstalig); 

kennismaking met liedjes, dansjes en instrumenten uit verschillende landen en culturen,... 

Voor kansarme kinderen of kinderen uit allochtone families zoveel mogelijk kansen tot ontwikkeling 

bieden door: 

- het welbevinden te stimuleren (een warm thuisgevoel (welkom) geven. Vb. Eenvoudig welkomslied 

in andere taal. Vb. Relaxatie-oefeningen doen,... 

- vooral vreugde laten beleven aan het bewegen, dansen op muziek en bij het zingen en spelen op 

instrumenten. 

- gebruik te maken van veel visualisatie (vooral voor anderstaligen, maar ook voor kansarmen wiens 

woordenschat soms erg beperkt is 

- kinderen in het zich (muzikaal) uiten ongeremd zichzelf te laten zijn en dit positief bekrachtigen 

- veiligheid en geborgenheid aanbieden door vb. kinderen te laten improviseren waarbij niets fout is 

en alles kan 

- kinderen te leren omgaan ‘grenzen’ en ‘structuur’: structuur aanbieden d.m.v. muziek (= in zich 

structuur: maat, tijd, liedvorm,...) Structuur = herkenbaarheid + biedt veiligheid. 

- succeservaringen te laten beleven en heel veel positief te bevestigen: geeft kinderen 

zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld 

- kinderen te leren spreken over hun gevoelens ahv muzische activiteiten   

- kinderen tot rust te laten komen om zich (opnieuw) kunnen concentreren na eventuele 

stresservaringen op het thuisfront 

- kinderen de kans te geven om zich uit te leven, af te reageren en hun gevoelens te tonen 

- door kinderen (naar elkaar) te leren luisteren 

- door kinderen bij het musiceren rekening te laten houden met elkaar 

 

 

  



 

 

3.7.4 Politiek kritisch en alert blijven 

 

Kansarmoede is een probleem dat op de eerste plaats politiek-maatschappelijk aangepakt moet 

worden. Een goed beleid is daarom noodzakelijk, waardoor de ‘minsten’ onder ons niet 

systematisch door de mazen van het sociale netwerk glippen, maar voldoende kansen en 

middelen krijgen om uit de armoedecirkel te kunnen stappen. Didier Vanderslycke6 (Kerkwerk 

Multicultureel Samenleven) doet ons wat dat betreft ver buiten de schoolpoorten kijken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

We moeten als onderwijs-mensen binnen het politieke beleid meer onze stem durven laten horen! 

We moeten de stem van de kansarmen – die meestal niet gehoord worden – voluit 

vertegenwoordigen. Door de drempel tot het hoger onderwijs voor kansarmen te verlagen kan de 

vicieuze cirkel van generatiearmoede doorbroken worden. Om de kans op slagen voor deze 

studenten te vergroten kan eventueel gedacht worden aan een ‘voorbereidende’ instapweek, 

waarbij de mogelijkheid wordt geboden om ondergedompeld te worden in een bad van 

taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk), training van sociale vaardigheden (correcte 

communicatie, interactie, werken aan welbevinden) en muzische vaardigheden om de creativiteit en 

durf te stimuleren... 

 

Migratiebeleid naar aanleiding van de kortfilm 'Paradox of non-existence', een docudrama 
gebaseerd op het waar gebeurde verhaal over het leven van Param Kapoor en zijn lange, gevaarlijke 
vlucht van Afghanistan naar België samen met zijn familie en dan de aaneenschakeling van 
problemen hier in België. 

 

 

                                                           
6 Cromheecke, F. en Vanderslycke, D. (2013) “Ga en maak het verschil”. Een gepassioneerd 

brievenboek; Uitgeverij onbekend. http://hetverschil.org, 208 pp., citaat p. 147-148. 

 

http://hetverschil.org/


 

3.8 Concrete acties    Annick Kempeneers  – Praktijklector  
 

Het is sinds de driedaagse nooit meer ‘ weg’ geweest uit mijn achterhoofd…het zijn vaak maar kleine 

dingen die we vroeger over het hoofd zagen. Zo organiseren we elke week een fietsendag voor een 

bepaalde klas, want bewegen is belangrijk. Maar hebben alle kleuters wel een fiets? Dat kun je niet 

zomaar verwachten…en dan wordt er ook nog verwacht dat de fiets helemaal in orde is. Ik was hier 

al redelijk flexibel in, maar nu besef ik pas tenvolle dat dit allesbehalve een vanzelfsprekendheid is. 

En ligt er dus al een briefje klaar voor de ouders: wie heeft er thuis een kleuterfiets staan die  niet 

meer nodig is? En welke ouder wilt onze fietsen eens komen nakijken?  Ook  werken we de komende 

twee weken  rond “ boeken” naar aanleiding van de voorleesnamiddag en de boekenbeurs op school. 

Vroeger zou ik op het weekbriefje geschreven hebben: breng maandag je lievelingsboek mee naar de 

klas. Nu staat er: breng maandag indien mogelijk je lievelingsboek mee of een tekening over je 

lievelingsboek. Staat je lievelingsboek in onze klasbib? Dan mag je het daar uit nemen. En anders 

maken we gewoon samen je lievelingsboek! Misschien nog niet helemaal zoals het moet, maar een 

kleuter die maandag niets bijheeft is ook ‘ in orde’. En ouders die misschien geen boek kunnen 

meegeven weten dat ik samen met hun kleuter het in orde breng. Allemaal kleine dingen die geen 

moeite kosten, maar voor enkele kleuters en ouders een heel verschil. Maar pas op, dit lijkt  niets: 

maar een aantal collega’s vinden dit al niet kunnen: nu gaan de ouders helemaal géén moeite meer 

doen… 

Dus het allereerste wat een school moet doen, is nadenken: waar staat onze school eigenlijk echt 

voor? Een school met een hart voor alle kinderen staat op alle schoolsites, maar wat bedoelen ze 

met alle kinderen? Alle kinderen die passen in ons plaatje? Waar staan we eigenlijk voor? 

Ik denk dat heel veel scholen ook heel goede dingen doen, en het ook goed bedoelen. Maar het mag 

dan weer niet te ver gaan. We zullen een kleuter die duidelijk uit een kansarm milieu komt gratis 

laten warm eten. En in de winter geven we hem een warme jas. Maar na een verkeerde opmerking 

van de mama zijn we verontwaardigd: wat denken ze wel…en we doen zoveel voor hun! Nu kunnen 

ze het zelf oplossen! 

Misschien ben ik te negatief. Maar dit zijn zaken die ik op mijn school zie gebeuren en die me al lang 

op de maag liggen. Een kansarm kind is een kind dat niet de kansen krijgt die hij zou moeten krijgen. 

En hun ouders hebben soms geen keuze. Een alleenstaande moeder met een gewone job in Brussel 

moet alle moeite van de wereld doen om voor 18u haar kleuters te komen oppikken. Per kleuter per 

week betaalt ze 7 euro aan opvang. Dat maakt 28 euro per maand. Geen geld, vinden de collega’s. 

Maar voor een alleenstaande mama is dat véél geld.  Ben ik dan de enige die dat vindt? En natuurlijk 

zie je die mama niet op de restaurantdagen of de boekenbeurs: het geld dat ze daar kon spenderen 

heeft ze moeten gebruiken om de opvang te betalen. Ik denk dat we daar ècht te weinig bij stilstaan. 

Terwijl er deze week nog in de krant stond: 80% van de kinderen in éénoudergezinnen leeft rond de 

armoedegrens…dat betekent dat deze kinderen echt wel in alle scholen te vinden zijn. 

 

 

 



 

Vorige week was er op de televisie een uitzending over pleegouderschap. In  deze uitzending 

getuigden een jong koppel wiens kinderen geplaatst waren: hun baby zelfs meteen na de geboorte 

omdat ze in het ziekenhuis alweer ruzie hadden en omdat hun andere zoontje al geplaatst was. Jonge 

mensen die nooit de kans hebben gekregen om te ontdekken wat het is om in een warm nest op te 

groeien  en voor elkaar te zorgen. “ Elke week gaan we bij onze kindjes op bezoek in hun pleeggezin, 

en elke keer als ik dan thuiskom, ben ik kapot.” Schrijnend vond ik dat. De volgende dag – blijkbaar 

hadden een aantal collega’s de uitzending ook gezien- waren de reacties hierop ook niet mis te 

verstaan. Ik herhaal ze liever niet. Maar dat deze mensen hun kinderen ondanks alles gewoon héél 

graag zagen, dat werd niet begrepen. En dat deed mij pijn. We mogen elke dag met kinderen werken: 

en voor elke ouder is zijn kind het dierbaarste wat er is. Ook al heeft die ouder geen idee hoe dat 

gaat, goed voor een kind zorgen. Maken we allemaal geen fouten?  Ik denk dat we dat heel goed 

moeten beseffen. 

 

3.8.1 Ontwikkelen van visie 

 

Daarom is bij mij actiepunt 1: een vormingsdag rond kansarmoede voor de partnerscholen. Scholen 

zijn zich vaak niet bewust dat ze – hoe goed bedoeld dan ook- een aantal mensen gaan uitsluiten. En 

soms zijn ze kwijt waar het om gaat: wat heeft dit kind op dit moment nodig om zich goed te voelen 

en zich te gaan ontwikkelen? Ik weet ook dat een vormingsdag misschien  niet de ideale manier is: je 

moet hiervoor ook willen openstaan. Durven toegeven: soms koos ik voor de minst confronterende 

weg. Het zou voor mij nog veel groter mogen: waarom springt de pedagogische begeleiding hier niet 

mee op? Waarom  ligt er tijdens doorlichtingen nooit een focus op omgaan met diversiteit maar wel 

op leerplannen, papieren, handelingsplannen,…in die 28 jaar dat ik in het kleuteronderwijs staat 

heeft er nog nooit één inspecteur aan mij gevraagd: hoe ga jij om met de ouders van deze kleuter? 

Ons publiek wordt diverser:  in mijn klas zitten 10 kinderen van Vlaamse hoogopgeleide ouders, al de 

rest heeft een andere thuistaal. Vier ervan van Arabische afkomst, een kleuter van Afrikaanse 

afkomst, een Armeense kleuter en een Poolse kleuter. Bij vijf kleuters zijn de ouders uit elkaar of 

wonen ze in een nieuw samengesteld gezin. En van een kleuter denk ik: daar gaat het thuis niet goed. 

En dit gaat de komende jaren alleen maar toenemen. Hoog tijd om de ‘ visie’ van twintig jaar geleden 

bij te sturen. We werken niet in een school om te tonen hoe goed wij het doen als leerkracht, maar 

om onze kinderen te zien groeien… 

Tijdens de driedaagse kregen de mensen in kansarmoede een ‘ gezicht’: je hoort ze vertellen hoe ze 

proberen om uit de situatie omhoog te krabbelen, je ziet het zelf: het kan niet alles of dit raakt je, en 

ga  je doordenken. Je ziet constant kleine dingen, die je vroeger als gewoon beschouwde, maar die 

nu je aandacht trekken. Terwijl je het zeker altijd goed bedoelde. En je gaat vanzelf inzien hoe je met, 

soms heel minieme aanpassingen, iets kunt aanpassen. Zoals: 

-Als  je via het heen-en-weerboekje vraagt  om iets te laten meebrengen door de kleuters, let er dan 

op dat het voor elke kleuter ook echt haalbaar is, of zorg voor enkele alternatieven. 

-Ga er niet vanuit dat iedereen op vakantie gaat. Dat de Sint bij iedereen komt. Dat iedereen al eens 

aan zee is geweest. Dat iedereen op restaurant gaat. Dat iedereen naar de bioscoop of naar 

Plopsaland gaat. En geef aandacht aan kleine dingen die voor iedereen kunnen . Als je met dat in je 



 

achterhoofd in de klas staat, stel je je vraagjes s’ morgens tijdens het onthaalgesprek al helemaal 

anders.  

-Zoals er een juf ’s ochtends op de speelplaats staat als de kleuters aankomen om te zien dat alles 

veilig verloopt, zou je ook iemand moeten hebben die ouders ’s morgens goedemorgen wenst en 

eventueel even aanspreekt.  Drie directies geleden stond deze bijna  elke morgen en avond, aan de 

poort: hij kende alle ouders, alle kinderen en iedereen voelde zich welkom. 

-Zorg voor minder bedreigende oudergesprekken: gewoon, gezellig in de klas NA schooltijd, vraag of 

ze een kopje koffie willen en niet in een kil lokaal ergens met daar nog bij CLB, zorg en soms ook nog 

eens directie. En is dat dan toch echt nodig, dan moet je dit met de ouder al wat voorbereiden; wie 

gaat er zijn? Waarom is dat zo? Welke vragen wilt de ouder zelf ook stellen? De ouder voelt dan dat 

je mee bezorgd bent om zijn kind en dat maakt het bespreken van problemen wat minder moeilijk. 

-Niet alle kleuters hebben thuis een PC, tablet,….als je dit gebruikt in de kleuterklas moet je er ook 

voor zorgen dat je weet wie hiermee vertrouwd is en wie niet. Soms gaan we er teveel van uit dat ze 

dat wel weten, maar we moeten dit met kleuters voor wie dit nieuw is echt wel opstarten. 

-Een blog is super, maar hebben alle ouders wel de mogelijkheid om deze te volgen? Een school die 

ouders en oudere kinderen de kans geeft om een computer op school te gebruiken buiten de 

klasuren komt hier aan tegemoet 

Veel van onze partnerscholen zijn christelijke scholen: ook dat staat uitdrukkelijk in elk 

schoolwerkplan. In elke klas is er een gebedshoekje en wordt er godsdienst gegeven. Maar soms mis 

ik de levenshouding die hierbij hoort: voor mij is gelovig zijn geloven dat God liefde is: en dat hij er is 

voor alle mensen. En dat we onze kleuters gewoon graag moeten zien. Alle kleuters, hoe moeilijk dat 

soms kan zijn. En kunnen aanvaarden dat kinderen- en hun ouders- niet zijn zoals wij zouden willen 

dat ze zijn. En dat we ze niet kunnen veranderen, maar wel kunnen leren begrijpen. Er wordt soms 

gewoon te snel veroordeeld. 

Dit is een hele boterham voor een school: dit heeft te maken met anders gaan kijken naar dingen. Dit 

kun je niet alleen. Een vormingsdag kan wèl een vertrekpunt zijn voor een school! Maar ik besef ook 

heel goed: als je hiermee wilt verder gaan, dan  heb je  hier iemand extern bij nodig, dit kun je als 

team niet alleen. Buiten enkele jonge collega’s in mijn eigen team, ben ik op school denk ik een van 

de enige die hier misschien  bewust mee bezig is. Ik probeer héél voorzichtig om af en toe hier en 

daar dingen anders te zeggen of te doen en ik bots meteen op weerstand…er is nog een lange weg af 

te leggen. 

 

3.8.2 Krachtige leeromgeving 

 

Zo kom ik bij actiepunt 2: in onze kleuterklassen een krachtige leeromgeving creëren. Een hoek is 

voor mij rijk als de materialen erin aanzetten tot ontwikkelen , het tweede luikje is hoe je als KO de 

juiste aanzetten geeft. Rijke hoeken zijn geen prachtig ingerichte hoeken met veel ( vaak duur) 

materiaal. Dat kan fijn zijn natuurlijk, maar studenten zouden moeten leren van hoeken uit te 

breiden met een minimum aan budget. Uiteindelijk heb je als kleuterjuf ook een beperkt budget 



 

waar je alles van moet bekostigen. Laat het hun eens uitrekenen: hoeveel heeft deze stage je gekost? 

Alles bij elkaar: plastificiëren, alle speciale knutselspullen, alle materiaal voor de huishoek/ 

zandbak/….en tel eens op? Wordt dat eigenlijk ooit gedaan?  

 

In een kleuterschool is een budget meestal vrij beperkt. Een aantal blenders is hier sterk in: met een 

zéér krap budget een rijke hoek uitwerken. Maar zij hebben vaak geen andere keuze. Dat moeten we 

doortrekken. Waarom niet eens een uitstap naar het SPIT? Met als opdracht: noteer alle materialen 

die je zou kunnen gebruiken voor een hoek. Of leg een lijst aan van materialen die je gratis kunt 

krijgen via via. En HELP ELKAAR! Laten we zaken aan elkaar doorgeven. We willen KO worden omdat 

we kleuters willen begeleiden in hun ontwikkeling, niet om te kunnen zeggen: kijk eens hoe goed IK 

dat heb gedaan! 

We letten in de opleiding ook op duurzaamheid: dat is vast en zeker belangrijk. Maar moet alles 

geplastificieerd zijn? Waarom stimuleren we niet het gebruik van plastic inleghoesjes? Ik plastificieer 

alleen iets waarvan ik denk: dit ga ik vaak gebruiken. Alle andere zaken steek ik in hoesjes: die kan ik 

immers steeds opnieuw gebruiken.  Studenten plastificiëren alles: dan heb ik dat voor later…maar 

wie weet wat dat ‘ later’ is? Binnen 10 jaar misschien pas? En dan denk je: dit is helemaal verouderd 

en dan gooi je het weg. Jammer toch. 

Hoe kijken we hier eigenlijk naar? Want we hebben beide studenten: studenten die van thuis een 

behoorlijk budget krijgen, en die mooie materialen in hout maken, die leuke materiaaltjes bijeen 

sprokkelen voor hun hoeken, gekocht of geleend, en studenten die dat niet hebben. Die geen 

omgeving/ familie hebben waar ze zaken van kunnen lenen, die geen budget  hebben en die 

misschien niet zo creatief zijn in het bedenken van alternatieven. Maar die kleuters wel goed 

aanvoelen en dat is ook belangrijk….geven we  deze student de mogelijkheid om hierin te groeien? Ik 

zou hier zeker een groepswerk aan kunnen koppelen: werk één bestaande hoek helemaal verder uit. 

Met een beperking: het mag (bijna)niets kosten.  Wat heb je zelf, wat kun je door kleuters zelf laten 

meebrengen, wat kun je ergens gratis krijgen, wat haalde je op welke rommelmarkt,wat heb je 

geleend en wat geef je aan je medecollega’s door….zet bij elk materiaal duidelijk vanwaar het komt. 

Werk dan vanuit je hoek een aantal leuke en uitdagende impulsen uit. En dus niet: bedenk de 

verrijkingen dag per dag en ga dan alle materialen bijeen zoeken. Het ene mag het andere niet 

uitsluiten, maar ik ben benieuwd wat er zou uitkomen: ik denk dat een aantal studenten hier 

onwennig tegenover zullen staan, maar ik denk zeker dat er een aantal creatieve acties zullen 

tevoorschijn komen. 

De vorming van Els Menu ‘ werk eens zonder thema’ past voor mij perfect binnen dit gegeven. Veel 

werken rond belangstellingscentra kan fantastisch zijn maar  maken de kloof soms nog dieper;  door 

weken niet vol te proppen met allerhande activiteiten maar echt bewust tijd te maken voor breed te 

observeren, mee te spelen, ga je veel zien en begrijpen. Maar ook hier weer: dit heeft te maken met 

visie. Durven gaan kijken: wat hebben onze kleuters echt nodig? En dit vervolgens laten matchen met 

ons eigen aanbod. Durven we afstappen van het idee dat er nu niet elk thema een knutselwerk mee 

naar huis gaat? Dat er vanalles moet worden “geleerd?” Het ene mag het andere niet uitsluiten, 

maar we moeten wel weten wat we echt belangrijk vinden. 

 



 

 

 

3.8.3 In verbinding staan 

 

Derde actiepunt en cruciaal in de hele problematiek, lijkt mij.  Verbinding tot stand brengen maakt 

het allemaal zoveel gemakkelijker. Voor onze poetsman, van Arabische afkomst, had niemand amper 

oog. Hij was er na schooltijd gewoon om te poetsen: soms deed hij dat goed, en soms iets minder. 

Tot hij, ter gelegenheid van het offerfeest, op eigen initiatief, iedereen op school trakteerde op 

zelfbereide lamsstoofpot, samen met zijn vrouw. Hij vertelde dat dat binnen zijn geloof een vast 

gegeven is: je deelt je eten niet enkel met je familie maar ook met de gemeenschap. Het werd door 

de meesten enorm geapprecieerd, sindsdien is hij geen vage figuur meer in de schoolgangen maar 

een deel van het team, en dat is fijn om te zien.  

Ik denk ook vaak aan de actie van Lieven, die elke vrijdag met koffie voor ouders aan de schoolpoort 

staat en die mensen met elkaar in contact brengt. Zo simpel. En daar , in die school, is daar ruimte 

voor. Geen ja, maar, wat gaan ze wel niet denken….gewoon doen. Knap. 

Laten we dus vanuit de opleiding meer inzetten op het leggen van contacten met ouders. En niet 

meteen door het organiseren van activiteiten voor ouders-  ook hier: het één sluit het ander niet uit- 

maar door gewoon mee aan de poort of rij te staan. Goedemorgen wensen aan de ouders. Proberen 

om ’s avonds een ouders aan te spreken: “ Thomas heeft vandaag geschilderd. Dat doet hij wel 

graag!”. En meer niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat studenten, als ze dat een hele week doen, 

moeten doen,  reacties van de ouders gaan terugkrijgen. Dan komen ze in verbinding, en dat heb je 

nodig om je kleuters goed te kunnen begeleiden. En ik besef dat dit niet gemakkelijk is bij studenten. 

En toch denk ik dat rol 6 van de competentiematrix meer aandacht mag krijgen: een briefje opstellen 

naar de ouders is zeker ook een must, maar het echte contact is belangrijker. Maar natuurlijk moeten 

de partnerscholen weten waarom we dit zo belangrijk vinden, en dan kom ik weer terug bij de 

vormingsdag. En dat is niet zo eenvoudig. Ze moeten er eerst en vooral al willen naartoe komen, 

maar er ook voor willen openstaan. En vervolgens durven zeggen: misschien moeten we toch een 

aantal dingen gaan anders doen. Terwijl het gewoon werkt. En toch blijft het  soms moeilijk. 

Tenslotte 

Begrijp me niet verkeerd, ik denk dat de bij veel collega’s kleuteronderwijzers heel veel goede dingen 

gebeuren. En misschien sta ik gewoon niet in de juiste school. En natuurlijk heeft elke 

kleuteronderwijzer hart voor zijn kinderen. Maar er wordt niet verder bij nagedacht, er wordt vaak 

gedacht: Ja maar, “die” zitten hier niet. Terwijl dat wel zo is. En we waarschijnlijk zo goedbedoeld net 

het verkeerde aanbieden. 

Afgelopen weekend was het bij ons op school boekenbeurs, georganiseerd door de ouderraad. 

Ondanks dat de hele school twee weken rond ‘ boeken’ had gewerkt, er een hele tentoonstelling bij 

was georganiseerd met de projecten van elke klas, kwam er weinig volk opdagen. Ook het 

boekencafé was zeer rustig. Ik maak tegen de organiserende ouders de bedenking dat het erg 

jammer was, maar dat boeken kopen voor een aantal mensen misschien niet meer vanzelfsprekend 

is, op dit moment? Ik kreeg meteen de opmerking dat dat in Sterrebeek niet het geval was, en dat 



 

het trouwens wel allemaal meeviel, de crisis…Ik heb toen wat verteld over de driedaagse, over mijn 

bezorgdheid, en eigenlijk begrepen ze het wel: ze gaven zelf toe dat alle ouders van de ouderraad 

hoogopgeleide ouders waren, met dezelfde interesses en vaak ook vriendenkring, en dat dit nog 

geen 10% van de hele ouderpopulatie was. Dat ze heel veel ouders niet kennen. Ze kwamen zelf met 

het idee om volgende keer  een tweedehandsboekenbeurs  te organiseren. Het zal zeker niet alle 

ouders naar de school brengen, maar het is een opstapje naar breder denken. En zolang er niet 

vanuit een breder kader met meer ondersteuning kan worden gewerkt zal het zo moeten, met kleine 

opstapjes. Maar elk opstapje is er een. 

Griet Op De Beeck schreef op 15 november een straf artikel in De Morgen over een gezin, dat 

uitgeprocedeerd is en is moeten terugkeren naar Kosovo. “ In onze zetel zittend zeggen we dan: tja, 

we kunnen niet iedereen binnenlaten”, schrijft ze. Dus is het verdorie tijd dat we eruit komen. Want 

we mogen inderdaad nooit vergeten dat alle cijfers in de statistieken mensen zijn. Waarvan de 

kinderen in onze klas zitten. En dat die kinderen de kansen moeten kunnen krijgen die nodig zijn! 

Want zijn we daarvoor niet in de eerste plaats in het onderwijs  begonnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.9 Concrete acties    Cathérine Vaneyen  – lector Taal 
 

3.9.1 Inspirerende ideeën van ‘anderen’ 

 

Inspiratie voor een ‘doorgaande lijn’ m.b.t. diversiteit in het curriculum van de driejarige opleiding is 

o.a. te vinden in documenten van de 3 instellingen uit het project ‘De kloof een beetje dichten’.  

Zeker het document van HUB (intussen Odisee) ‘DIVA-groeilijn HUB’ lijkt me een heel inspirerende 

invalshoek om het eigen curriculum eens naast te leggen.  De opleiding BAKO HUB kreeg in 2007 het 

bijzonder kwaliteitskenmerk Intercultureel Onderwijs (ICO) van de visitatiecommissie en de prijs 

‘Gouden Ketje voor Onderwijs (VGC)’ voor haar project ‘Equal-project Pedagogy of excellence 

(deeltijds traject)’  

“Het Steunpunt Diversiteit & Leren hanteert zes leerkrachtcompetenties rond diversiteit. Het team 

kiest ervoor om de eigen terminologie, met diversiteit als onderdeel van alle competenties, te blijven 

gebruiken: in elke opleidingsfase wordt het omgaan met diversiteit geoefend en geëvalueerd, op 

verschillende niveaus. (…)In alle opleidingsonderdelen wordt de kaart van diversiteit getrokken. De 

grootste aandacht voor het omgaan met diversiteit zit in de tweede opleidingsfase, met een 

verdieping in de derde opleidingsfase. Deze keuze is bewust: vanaf de tweede opleidingsfase staat de 

student met een arsenaal aan basiskennis, vaardigheden en attitudes stevig genoeg in zijn schoenen 

voor deze pijler. (…)” (DIVA-groeilijn HUB, p.3).  Het document beschrijft de groeilijn van de 

verschillende aspecten van ‘met kleuters leren in en voor diversiteit’ in de opleiding BAKO HUB EN de 

groeilijn van de verschillende aspecten van ‘met studenten leren in en voor diversiteit’ in dezelfde 

opleiding.  

Samen met de initiatieven gepresenteerd tijdnes de intervisies rond ‘reflectie’ en ‘  ouderparticipatie’ 

door Artevelde (gent) en KdG (Antwerpen) lijken mij uit dit ‘De kloof een beetje dichten’-traject 

volgende elementen de moeite waard om in onze eigen BAKO-opleiding ter discussie te stellen: 

- ‘Dit ben ik in Brussel’ (HUB): integratie in curriculum (waar :  2 BAKO ?) 

- ‘Van bij de start van de opleiding ‘iets’ doen met het beeldmateriaal van de VRT-reeks ‘Arm 

Vlaanderen’ (geïntegreerd in een ‘kansarmoede-traject’)(Artevelde; bij hen in fase 2 van de 

opleiding) 

⇨GOK-module uitsmeren over de drie opleidingsjaren  

- Methodiek en inhoud van de reflectielijn; inspiratie ‘WANDA’ : het lijkt me dat de 

‘perspectiefwisselss’ om uit je eigen referentiekader te treden (verschillende brilletjes die je 

opzet) en de stoffering vanuit ‘onderzoek’ absoluut transfereerbaar zijn naar onze opleiding 

(zie handout intervisie 03.11.2014) (KdG en Artevelde) 

-  

3.9.2 Eigen ideeën m.b.t. ‘doorgaande lijn ‘diversiteit in onze BAKO- opleiding’ 

 

- Van in het begin van de opleiding en door de verschillende fases (en opleidingsonderdelen) 

van de opleiding heen de website DIVA introduceren en ermee werken.  Misschien kan 

hierbij al meteen een link gelegd worden vanuit de opleidingsonderdelen Leraar als 



 

Onderzoeker I en II (LaOI in de eerste fase, semester 2 en LaOII in de tweede fase, semester 

1).   

- Het ‘verhaal’ van Karen Daniëls (De Wurpskes, buurtwerk ’t Lampeke) en Greet Geenen rond 

gehechtheid bij kwetsbare kinderen, ouders en kindbegeleiders integreren in ons huidige 

‘gehechtheidsverhaal’ (+ zie ook project SAMENSPEL) 

- Een duidelijke en goede ‘plaats’ zoeken voor initiatieven rond het doel ‘Krachtige 

leeromgevingen kunnen opzetten om kleuters zelf sensitiever te maken voor de 

kinderarmoedeproblematiek’, meer bepaald rond: 

 ‘Een dag met Robby’, K. Janssens en K. Verplancke (ill.): prentenboek, vertelplaten en 

pop : 

http://www.welzijnszorg.be/sites/default/files/Downloads/Informatiebrief%20pop_

2012.pdf 

  ‘Lopke, een didactisch pakket om te werken rond kansarmoede in de klas 

http://cego.inform.be/InformCMS/custom/downloads/lopke/Lopke_Handleiding.pdf 

 

- Een duidelijke leerlijn ‘communicatieve vaardigheden’ met aandacht voor gespreksvoering 

met ouders (anderstalige ouders, kwetsbare ouders, …).  Op dit moment zit in de opleiding 

wel ‘briefje voor de ouders (1 BAKO, zie verder bij 1.2), en gespreksvoering met kleuters 

(rond gekende inhouden, 1 BAKO module 1.4. en onthaalgesprek, vermoedelijk 2.1)  Dit 

laatste nog te weinig vanuit de kansarmoede- of zelfs ruimer de diversiteitsgedachte (denk 

ik).  

⇨ COMMUNICATIEVE vaardigheden ontwikkelen (gespreksvoering met ouders, externen,…  

briefjes aan ouders, … gespreksvoering  met kleuters) 

 

Alle bovenstaande initiatieven lijken me in eerste instantie ‘denkstof’ voor de opleidingscommissie.  

Daarna kan op een AAV  in (wisselende) denkgroepen over de opleidingsjaren heen bekeken worden 

of,  waar en hoe initiatieven een plaats binnen ons curriculum kunnen krijgen.  Dit alles natuurlijk 

vanuit de ‘diversiteit vanaf dag 1’-gedachte die (uiteindelijk) dan ook vertaald dient te worden in een 

visiedocument van de opleiding (cf. HUB), een bijsturing van de competentiematrix, 

stagedocumenten als ‘moduleboeken stage’ (met de ‘contouren en competenties van de stages)  en 

de stageboordelingsformulieren (als afgeleid product van de competentiematrix). Ook andere 

opleidingsdocumenten dienen de ‘diversiteit-als-uitgangspunt-gedachte’ een prominente plaats te 

geven : moduleboeken, Groeiwijzer (bij ‘taal’ hebben we dit al geprobeerd), programmagids, 

Wegwijs praktijk,… 

 

 

 

 

 

 

http://www.welzijnszorg.be/sites/default/files/Downloads/Informatiebrief%20pop_2012.pdf
http://www.welzijnszorg.be/sites/default/files/Downloads/Informatiebrief%20pop_2012.pdf
http://cego.inform.be/InformCMS/custom/downloads/lopke/Lopke_Handleiding.pdf
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3.9.3 Focus op initiatieven voor de eerste fase (= opleidingsjaar 1 regulier) 

Omdat het project zich voornamelijk richt op beginnende studenten en omdat mijn hoofdopdracht in de opleiding zich voornamelijk in het eerste 

opleidingsjaar situeert, rubriceerde ik een paar initiatieven uit het document ‘Synthese van de kapstokken voor de opleiding’  in het schema hieronder.  Ik 

probeer dus enkele van die initiatieven te concretiseren voor het curriculum van het eerste opleidingsjaar.  Vanzelfsprekend dient ook van de deze 

initiatieven ‘de doorgaande lijn’ in het tweede en derde opleidingsjaar onder de loep’ genomen te worden 

‘Rubriek’ Wat ? Opmerkingen  

Instapweek ⇨STARTdagen : kennismakingsspelletjes die echt inzetten op diversiteit, maar ‘ 

veilig’ (wie ontbijt ’s ochtends ?   wie komt met de fiets naar school ?....) 

Samen met tweedejaarsstudenten niet enkel het spel voor de namiddag van de 

eerste startdag uitwerken, maar nagaan welke laagdrempelige spelletjes echt 

inzetten op diversiteit.   Op dit moment doen we al een aantal dingen in die 

richting (geïnspireerd op de teamdagen met ‘Karel en Marita’ in BAKO Heverlee):  

Groepeer je op basis van je lievelingsijsje, je lievelingskleur m.b.t. kleding,.. (ten 

slotte uitmondend in ‘je keuze voor de opleiding). 

Kunnen we de kansamoedeproblematiek al 

in die eerste dagen mee in het plaatje 

brengen ?  Als diversiteit het uitgangspunt 

wordt, zou dit eigenlijk wel moeten. 

Misschien bij gesprekken kleuterleidsters 

(maar is misschien al zo ?) expliciet ook 

kleuterleidsters en/of 

directies/zorgcoördinatoren zoals in de 

docenten- en studentenstage in ’t Lampeke 

betrekken. 

Stage en 

studietrajectbegelei

ding 

1.⇨ INTAKEGESPREKKEN  met studietrajectbegeleider HERBEKIJKEN (b.v. 

vraagstelling eerder  gericht op  ‘beleving’ door de student) 

 

Zie apart bijgevoegd document met enkele suggesties (bijlage 1) voor het voeren 

van de allereerste intakegesprekken met eerstejaars BAKO. 

 

2. ⇨BREED leren OBSERVEREN vanaf dag 1 (impliceert  MEER KIJKEN naar 

 

 

 

 

 

 



 

kleuters + MEER KENNIS over observeren) 

 

De observatie-opdrachten die vanuit elk vakgebied worden meegegeven aan de 

eerstejaars in module 1.1 moeten gescreend worden op ‘leren kijken naar 

diversiteit bij het kleutervolkje’, maar misschien ook op ’oog voor diversiteit 

weerspiegeld in de klasverrijking: bv. de popjes in de poppenhoek, afbeeldingen 

in de klas, … (zie ook DIVA-groeilijn HUB)  en op ‘omgang van de mentor met 

zijn/haar diverse kleuterpubliek’ ? 

 

3. ⇨STUDIETRAJECTBEGELEIDING: (1)  groep heeft cruciale rol bij het maken van 

‘verbinding’ + (2) STB-sessies zelf ook meer inhoudelijk ‘stofferen’ vanuit de 

kansarmoedeproblematiek 

 

(1) Aansluitend op ideeën rond startdagen reeds sneller dan nu een eerste 

groepssessie STB plannen die inzet op het leren kennen van elkaar, maken van 

‘verbinding’, respect voor eenieders situatie (doel; o.a. opbouw van een sterk 

‘netwerk’) 

(2) Inhoudelijk (en op kleuters gericht): reflectievragen in de stagemap, 

werkvormen tijdens de sessie en inhoudelijke stoffering van de STB-sessies zelf 

herdenken vanuit de diversiteitsgedachte.  Concreet: idee van de 

‘perpectiefwissels’ om naar een probleem te kijken (met infofiches, WANDA) is 

misschien eerder iets voor 2 BAKO ?  Maar vanuit het voorstel tot breder en 

dieper observeren hierboven moet ook inhoudelijk ‘de 

kansarmoedeproblematiek’ in een STB-sessie in 1 BAKO snel aan bod komen 

 

 

 

Voorwaarde: tijd en ruimte om grondig/ 

breed te leren observeren vanaf dag 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(misschien nog wat gestuurd vanuit de bijgestuurde reflectievragen). Op die 

manier kunnen we vanaf dag 1 toewerken naar het ‘normatief professionalisme’ 

dat KBS naar voren schuift.  De reflectievragen bieden in elk geval ook de kans de 

terminologie ‘uitsluiting’ ‘verbinding maken’ ‘diversiteit’ ‘kansarmoede’ … te 

(laten) gebruiken (cf. kernbegrippen van de opleiding binnen project ‘pen en 

papier’): 

⇨BEGRIPPEN  als ‘uitsluiting’/ ‘kansarmoede’,…  van in het begin van de 

opleiding gebruiken en herhalen in functie van diepgang. 

 

 

4.  Stage-opdrachten 1 BAKO 

Concrete stagethema’s (vanaf module 1.3 Spel en spelen) kiezen die (bijna) 

vanzelfsprekend ‘inzetten op diversiteit’, die m.a.w. niet enkel vanuit onze eigen 

(eet)cultuur of ons eigen referentiekader (m.b.t; ‘wonen’,…) bekeken worden. 

EN 

Student vanaf dag 1 de ‘ruimere schoolomgeving’ van zijn/haar stageschool laten 

verkennen (zie lijn hierin tijdens supervisie ‘De Kloof’ in Odisee, 13.11.2014). 

 

Hier lijkt me de ‘leerlijn van Artvevelde’ 

zeker inspirerend (wel pas start in 2 BAKO 

nu, maar met supervisies in 3 BAKO en 

uitgewerkte casussen geïnspireerd op 

‘onderzoek’ 

 

 

 

Begrippen moeten hun ‘neesrslag’ niet enkel 

vinden in het mondelinge taalgebruik van 

een docent, maar moeten ook duidelijk 

gedefineerd in het studiemateriaal van 

studenten terug te vinden zijn. 

 

 

 

 

Studentenstage 

‘kansarmoede’ 

- VERPLICHT ENGAGEMENT op te nemen door studenten in termen van 

‘vrijwilligerswerk’ gehonoreerd door studiepunten om studenten en de 

wereld van kansarmoede dichter bij elkaar te brengen 

Zeker te bekijken in het licht van de 

‘doorgaande lijn rond diversiteit’ in de  

opleiding  



 

 

Actief meedraaien in een buurtopbouwwerk (bv. ’t Lampeke Leuven, Casablanca 

Kessel-Lo,… en gelijkaardige initiatieven in de steden Aarschot, Diest en Tienen ).  

Conreet: bijvoorbeeld de kinderwerking FABOTA leren kennen, participeren en 

erover reflecteren in de STB-sessies.   Dit ‘engagement’ zou een student 

opnemen vanaf module 1.1 en doorheen het hele eerste opleidingsjaar, gespreid 

over 1 à 2 dagen per module.  Zeker in module 1.1 is hiervoor ruimte (niet alle 

‘donderdagen zijn ingevuld, lesdoorbrekende dagen zijn er nog niet).  In 1.2 kan 

ook ‘gerationaliseerd’ worden in de lesdoorbrekende dagen.  Je zou ook  ‘het 

opbouwwerk leren kennen’ kunnen laten verkennen tijdens de 2 eerste modules 

en (naar analogie met Artevelde ?) in het tweede semester een meer individueel 

engagement ‘voorlezen aan huis’ of iets gelijkaardigs op poten zetten.  Of is dit 

laatste toch eerder iets voor tweedejaars ? 

Net zoals we de ‘creastage’ in het eerste jaar centraal zetten, zou deze 

‘kansarmoedestage’ (of toch maar ‘diversiteitsstage ?) ook een centrale plek 

moeten krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modules/ OPO’s ⇨ZELF VOORLEVEN door lectoren, STB’ers,… : eerst eigen visies bijsturen en bril 

van de kansarme student of kleuter ALTIJD (leren) opzetten , counteren van 

vooroordelen. 

⇨CREATIVITEIT aanleren (= samen zoeken of ‘wegen tonen tot’… ) 

 

Voorbeelden vanuit mijn ‘vakken’ (zie ook verder bij eigen cursusmateriaal):  

- Expliciet wijzen op feit dat niet alle kleuters thuis kinderboeken hebben, 

dat de ‘voorleescultuur’ niet in alle gezinnen aanwezig is, … (1.1) 

Dit aspect zit natuurlijk niet enkel bij het 

geven van je vak, ook in coachings, STB-

sessies, ‘in de wandelgangen’ bij informelere 

contacten met studenten. 

 

 

 

 



 

- Studenten hoeven NOOIT een prentenboek of een verhalenbundel aan te 

kopen.  We kopen een aantal exemplaren aan voor de bib, werken met 

‘ingescande prentnboeken’ of ‘ingekleurde kopies’.  Voor kwalitatieve 

alteernatieven engageer ik me tot de gezamenlijke aankoop van 

BOEKTOPPERS voor kleuters (uitgeverij van In) met gunsttarieven voor 

onze studenten. 

- Ik verwijs hen soms naar ‘goedkope winkels’ voor materialen die ze zich 

willen aanschaffen (bv. ik hoor van studenten dat deze week bij ALDI een 

lamineerapparaat in reclame staat, er is een interessante bundel met 

bakerrijmpjes te vinden in Boekenvoordeel of ’t Kuidvat,…) 

- Voor het gebruiken /meebrengen van ‘materialen’ (bv; naar 

lesdoorbrekende dag: nagedacht over kosteloos materiaal + afspreken 

met medestudenten: wie heeft wat ? Idem; ik vraag noiit zomaar aan 

iedereen om een laptop of tablet mee te brengen (ik reik wel ‘wegen to’ 

en alternatieven aan. 

 

⇨EIGEN CURSUSMATERIAAL,  EIGEN OPDRACHTEN EN EIGEN LESGEVEN  kritisch 

bekijken vanuit de kansarmoedebril en vanuit eigen referentiekaders. 

 

Taal in module 1.1 

- Bij aanbod kinderboeken expliciete aandacht voor het wereldbeeld (geen 

stereotypen, geen Tiny-wereld,… maar een wereld in diversiteit als 

weerpsiegeling van onze maatschappij.  Dit doen we expliciet aan de 

hand van oefeningen (Tiny-boek analyseren), cursusmateriaal en het 

artikel ‘verhalen zijn vensters op de wereld’ van C. Mazarese en L. 

Verheyden uit Kleuters en Ik uit 2005.  

- Taal in module 1.2 

 Bij kennismaking met het document ‘Groeiwijzers’ voor taal ‘ik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

leer in interactie gaan en ook nadenken over taal’ meteen op 

‘diversiteit van de kleuters’ als uitgangspunt wijzen: nadruk op 

proces (‘ik leer..’ i.p.v. ‘ik kan’) EN telkens ‘Als Nederlands niet 

mijn moedertaal is…’ 

 Bij het interactiekader TVO (taalvaardigheidsonderwijs) belang 

van positief en veilig klasklimaat onderstrepen, zeker voor 

leerbedreigde kinderen, kinderen die de ‘schooltaal’ nog niet 

machtig zijn, belang van het focussen op de inhoud van de 

boodschap i.p.v; op de taalvorm (dialect, andere moedertaal, …).   

Meer specifiek bij uitleg en toepassen van het kader voor ‘vraagstelling’ 

aandacht voor ‘uitsluitingsvragen’ als valkuil. 

 

- Taal in module 1.3 

 Bij instructietaal (idem als bij TVO hierboven) : aandacht voor 

risicokleuters, bewustwording van ‘manier’ waarop ‘thuis’ 

tegen/met het kind wordt gesproken. 

 Bij schriftelijke communicatie in hoeken en bij ‘bakerrijmpjes’ 

aandacht voor de taaldiversiteit, schriftelijke comm (beeldtaal) 

om de ‘kloof te overbruggen’ en ‘rijmpjes in de thuistalen’ om 

aansluiting te vinden met thuismilieu en om positief staan t;o.v; 

thuistalen te onderstrepen. 

- Taal in module 1.4 

 Bij ‘gespreksvoering rond gekende inhouden’ vooral vertrekken 

van het hier-en- nu van de klassituatie (& kleine kring) om in alle 

veiligheid te participeren aan het gesprek en zo weinig mogelijk 

in de valkuil ‘uitsluitingsvragen’ te trappen. 

 

 

 

 

Opnieuw te bekijken samen met ‘godsdienst’ 

om nog geïntgreerder te werken ? 

 



 

 

- Vaardigheidsroute taal 

Zie elementen opgesomd bij 

⇨ZELF VOORLEVEN door lectoren, STB’ers,… : eerst eigen visies bijsturen en bril 

van de kansarme student of kleuter ALTIJD (leren) opzetten , counteren van 

vooroordelen. 

⇨CREATIVITEIT aanleren (= samen zoeken of ‘wegen tonen tot’… ) 

+ doorheen elke module aandacht voor de diverse beginsituatie m.b.t. ‘kennis 

van de wereld’ uit het kinderboek + ideeên voor omgang hiermee binnen de 

klaspraktijk. 

 

- Communicatieve vaardigheden 1 BAKO 

 Benutten van diversiteit: werken met heterogene groepen bij 

schrijfopdrachten (peer feedback) 

 ‘Briefje voor ouders’ met expliciete aandacht voor de inhoud 

(vanuit diversiteit in thuissituaties,…) 
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3.9.4 PROFESSIONALISERING VAN DOCENTEN 

 

Volgende ‘initiatieven’ zijn slechts ruwe ideeën, geïnspireerd op zowel het traject ‘De kloof een 

beetje dichten’ (HUB/Artevelde/KdG) als op het synthesedocument ‘Kapstokken voor de opleiding’ .   

Op korte termijn  

Diversiteitsopleidingsdagen (AAV’s,..)  

binnen BAKO om samen tijd te nemen voor de kansarmoedeproblematiek : kennismaking met het 

ruimere kader en diversiteit als uitgangspunt van onze opleiding, vanuit aanzetten uit het project ’t 

School is van iedereen samen ‘werken’ aan het expliciete curriculum met aandacht/explicitering van 

ons hidden curriculum. 

⇨RUIMTE en TIJD maken om het thema te laten landen in een team… 

Gerichte coachings van ‘experten’  

m.b.t. (1) hoe omgaan met kansarme BAKO-studenten en/of (2) initiatieven m.b.t. de opbouw van 

een krachtige leeromgeving m.b.t. kansarmoede bij kleuters.  Ik denk hierbij vooral aan coachings in 

de traditie van Linda Van Looy (destijds voor de start van onze ‘leerbegeleidingsgroepen’) of de 

coachings van Marleen Borzee m.b.t. slechtnieuwsgesprekken,… enz.  wat (1) betreft, zou ik hierbij 

ook expliciet onze studentendienst (en docenten ‘inclusie’, BABU ?) uitnodigen. 

⇨BLIJVENDE COACHINGS voor het team, gesprekken over INHOUD (samen met het werkveld 

opzetten) 

 

Op (middel)lange termijn 

Volgende initiatieven ‘overstijgen’ de eigen BAKO-opleiding en zijn bijgevolg misschien niet zo ‘snel’ 

te realiseren.  Misschien kan onze opleiding wel een voorzet geven ? 

‘Gestuurde’ professionalisering rond diversiteit 

Karel de Grote Hogeschool geeft haar lectoren 3 jaar de tijd een ‘diversiteitstraject’ te lopen.  

Keuzemogelijkheden zijn onder andere: 

- Een diepgaand literatuuronderzoek uitvoeren (focus: kansarmoede gerelateerd aan een vak/ 

stageopdracht/…) 

- Observatie- en participatiestage van enkele weken (gespreid over die 3 jaren ?) in een/enkele 

scho(o)l(en) met een grote populatie kleuters met lagere SES, taaldiversiteit, … 

- Inleefstage van enkele weken in een buurtopbouwwerk  

- … ? 

 

 



 

Over de ‘groepsgrenzen’  van UCLL heen naar de kansarmoedeproblematiek van onze studenten en 

hun doelpubliek kijken 

Geïnspireerd door het GOPO-verhaal van Chris Mazarese, de vormingsinitiatieven van buurtwerk ’t 

lampeke (o.a. ook aan studenten ‘maatschappelijk werk’ ) en de vormingsdag ‘Allemaal anders. 

Sleutelen aan een uitdagend onderwijs in diversiteit’ (vzw Majong, 07.10.2014) ben ik van mening 

dat we er alle belang bij hebben met opleiders uit ‘maatschappelijk werk’, ‘verpleegkunde’, 

‘voedings- en dieetleer’,( en nog breder ‘de welzijnssector ?) de handen in elkaar te slaan en over de 

grenzen van onze opleidingen heen de kansarmoedeproblematiek te bekijken m.b.t. (1) de eigen 

studentenpopulatie en (2) hun ‘doelpubliek’: ‘slachtoffers’, patiënten, kleuters en leerlingen,…  

Misschien kan dit in de vorm van een project of (als eerste aanzet) op een hogeschoolbrede 

vormingsdag. 

Bijlage  Ideeën voor een (andere) aanpak van de eerste intakegesprekken in 1 BAKO 

Gesprek kaderen 

We weten graag hoe onze studenten het aan het begin van zo een nieuwe opleiding stellen.  Vandaar 

is mijn eerste vraag : hoe gaat het met je ? 

(STB’er  probeert het ‘brede’ van de vraag goed in achterhoofd te houden: nl. ‘op school’ ‘in je 

nieuwe klas ( medestudenten, vakken, les, …, ) als ‘thuis (op kot, bij je vriend(in),…  zonder hierrond 

al erg concrete vragen te stellen. 

Het antwoord van de student vormt het uitgangspunt om naar zijn/haar ‘beleving’ te vragen. Indien 

het stil blijft, zelf voorzichtig terugkoppelen ‘Ik merk dat,… ik voel,… en checken of je juist bent. Nooit 

dwingen iets te vertellen, altijd de veiligheid van het gesprek en het doel (student beter leren kennen 

en eventueel ondersteuningskanalen aanreiken waar nodig) benadrukken. 

Bespreken van vooropleiding, LASSI-resultaten,  … 

Ook hier meer vragen naar de beleving :  ‘Wat deed/doet dat met je ?  Hoe vond je het om plots in 

het 5de middelbaar van studierichting te veranderen,… ?  Had je mensen die je steun(d)en ?  Zijn er 

dingen (in je nieuwe opleiding) die je nog wat onzeker maken of angst inboezemen ?   

Checken of student nu al (begin van )een netwerk heeft in de klas/ een ‘thuis’ heeft (onder welke 

vorm dan ook) waar hij/zij terecht kan. 

Positieve elementen / talenten benadrukken: Wat kan jij goed ?  Wat doe je graag ?  + waar verwacht 

je ‘hulp’ van de opleiding ? Hoe kunnen we jou ondersteunen ? 

Einde van gesprek 

Wil je nog iets kwijt of vragen of zeggen dat nog niet ter sprake is gekomen en waarvan jij vindt dat ik 

(en eventueel andere lectoren van 1 BAKO) op de hoogte moet zijn ?  Ik vertel er expliciet bij dat ik 

deze vraag aan alle studenten stel. 

 

 



 

 

3.10 Concrete acties    Mieke Neven  – lector Wiskunde 
 

Belangrijk aandachtspunt!: de oplossing landt enkel als je er samen voor gaat! 

Deze initiatieven niet uitrollen vanuit onze ivoren toren maar afchecken bij de doelgroep, nl. 

kansarmen. 

o Niet te betuttelend? 

o Genoeg draagkracht bij de doelgroep? 

o Eerst verbinding leren maken, daarna ‘wat heb je nodig). 

 

3.10.1 Kansarmoede integreren doorheen verschillende vakken in verschillende jaren 

 

Hoe is het nu? 

- GOK module 

- Diversiteit en leren 

- Eventueel zorgbreed basismilieu??? 

Stage: GOKstage 

Hoe kan het worden? 

 Geïntegreerd doorheen de drie jaren door de houding van de lectoren 

 Van  verschillende vakgebieden 

 Van  verschillende modules 

Niveaus 

- Niveau 1: Leerkracht in opleiding (= student) in armoede: wat kunnen lectoren, 

medestudenten en mentoren doen? 

- Niveau 2 (wordt niet behandeld in deze opdracht): wat geven wij studenten mee zodat zij 

ook oog krijgen voor armoede in de klas? 

 

NIVEAU 1: wat kunnen lectoren en medestudenten doen? 

Op sociaal-emotioneel vlak: modelling 

Een mens heeft slechts 6 basisemoties (droefheid, geluk, afschuw, boosheid, verrast, angst), andere 

emoties zijn aangeleerd (optimisme, sympathie, schaamte, samenwerken..). 

Typisch sociaal gedrag: opvallen, ongeduldigheid, impulsiviteit, minder empathie voor andermans 

ongeluk.  Dit gedrag  aanvaarden  wij als leerkracht niet, maar we moeten het leren begrijpen en dan 

pas verwachtingen stellen.  Niet vertellen hoe je respectvol moet zijn, maar zelf respectvol zijn.  



 

Hieronder lees je het verhaal van een lerarenopleider die opgegroeid is in armoede en beschrijft hoe 

dit het denken van jongeren kan beïnvloeden. Ze beschrijft nadien ook hoe leerkrachten rekening 

kunnen houden met de sociale achtergrond van kansarme jongeren  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Bron:  Rawlinson, R.M. (2007). A mind shaped by poverty. Ten things educators should know. Lincoln: iUniverse, p.7-9.) 

Uit bovenstaand voorbeeld kan je afleiden dat niet iedereen toegang heeft tot de middelen om zich 

op een niet-agressieve manier te uiten, gewoonweg omdat het voorbeeld er niet is geweest, of 

omdat je buitengesloten wordt van activiteiten doordat anderen jou zien als dom, oneerlijk en lui. 

Ook gaan arme jongeren zelf geloven dat ze dom, oneerlijk en luid zijn. Dat bedoelt men met die 

“Mind set” oftewel je gedachten. 

 

WAT HEBBEN JONGEREN IN ARMOEDE NODIG OP SCHOOL? 

Als leerkracht is het belangrijk hier niet alleen oog voor te hebben, maar ook rekening mee te 

houden in je aanpak 

Harris (2006 in Jensen, 2003) bespreekt drie relationele “krachten” die het gedrag van jongeren op 

school sturen: 

De drive naar vertrouwensrelaties. Jongeren willen de veiligheid van een vertrouwensrelatie. 
Jongeren verkiezen ouders, positieve vrienden and leerkrachten. Deze relaties zorgen voor toegang 
tot doelen, socialisatie, motivatie en schoolse prestaties. Om een hoge prestatie na te streven, is het 
nodig dat het kind een vertrouwensrelatie heeft met een soort van mentor. 
= STB ? is minder een vertrouwenspersoon aangezien hij ook beoordelaar is van stage. Een 
vertrouwenspersoon zou dus geen scores moeten geven aan zijn student! Misschien 
opleidingsoverstijgend werken (vb. lector in BALO is gekopppeld aan aantal studenten van 
BAKO/BASO en omgekeerd?) 
Mogelijke belevingsvragen aan studenten (p. 93, Jensen, E.)7: 

a. Voel je je veilig op school? Wat helpt jou hierbij? Waarmee zou je je veiliger voelen? 
b. Hoor en pas je bij de medestudenten? Hoe helpt het om ‘erbij te horen?’ Wat zou kunnen 

helpen om je zo te voelen? 
c. Sta je goed bij anderen? Wat maakt dat jij je belangrijk voelt voor anderen? Wat zou je 

status boosten? 

                                                           
7
 Jensen, E. (2009). Teaching with poverty in mind: What being poor does to kids' brains and what schools can 

do about it.  (boek in bib KHLeuven) 

http://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=FISDxE1z7yMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=poverty+lifting+effect+teachers&ots=C9GjQbXFhB&sig=cTNDpaCNc5p7DCp4upr4xCXEJaM
http://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=FISDxE1z7yMC&oi=fnd&pg=PA1&dq=poverty+lifting+effect+teachers&ots=C9GjQbXFhB&sig=cTNDpaCNc5p7DCp4upr4xCXEJaM


 

d. Voel je je ondersteund? Wat zorgt ervoor dat jij je ondersteund voelt? Zoniet, wat wou 
een grote steun voor jou kunnen betekenen? 

 

De kracht van peer-socialisatie. Socialisatie zorgt voor aanvaarding bij de klasgenoten door het 
imiteren van anderen en het toetreden tot groepen. Jongeren willen ergens bij horen. Onderzoek 
toont aan dat naarmate jongeren ouder worden, het niet de ouders zijn maar de peers die de 
grootste invloed hebben op schooljongeren. Wanneer je er als school naar streeft om de 
schoolprestaties te verbeteren, moet dit geaccepteerd worden in schoolcultuur van de jongeren.  
Belang van bonding tussen studenten. Er is reeds peer-tutoring mogelijk tussen eerste- en 
derdejaarsstudenten. Dat gaat vooral over stage- en studiegebonden competenties. Waarom geen 
‘zorg het hele jaar voor persoon x’ of peter/metersysteem tussen eerste en derdejaarsstudenten?  
Momenteel staat leren samenwerken pas in module 2.1 (in OPO ABC II). Waarom wordt dit niet 
verplaatst naar module 1.4?  
Bij creastages en in STB-sessies nog meer inzetten op groepsvorming. 
 
De zoektocht naar belangrijkheid en status. Het gaat hier om het gevoel speciaal te zijn. Jongeren 
wedijveren om aandacht en verhoging van status door rollen in te nemen waarin ze zich 
onderscheiden ( de rol van atleet, gangster, verteller van verhalen, kledingsbuitenbeentje). Jongeren  
vinden het belangrijk en zijn geïnteresseerd in wat anderen doen, anderen hen leuk vinden en hoe ze 
scoren op de sociale schaal. Elk kind zou moeten kunnen voelen dat de zoektocht naar status ook kan 
leiden tot betere cijfers en beter gedrag. 
Studenten in ‘the picture’ zetten op een positieve manier, bijvoorbeeld een BAKO-krant, die 
uitgewerkt kan worden door studentenparticipatie? 
 

WAT KUNNEN LECTOREN DOEN? 

Als leerkracht kan je niet veranderen wat op de bankrekening staat, wel kan het veranderen wat op 

hun emotionele rekening staat. Hieronder volgen enkele tips: 

Ook lectoren kunnen hun gedrag bijsturen (Onderstaand lijkt vanuit onze context erg 

vanzelfsprekend, maar is toch afgeleid uit onderzoek) Misschien is het zinvol om dit concreet op 

een opleidingsdag of in groepen aan elkaar te laten concretiseren: Hoe geef jij respect aan 

jongeren? Hoe modelleer jij het denkproces? 

Ook teamteaching tussen lectoren kan ervoor zorgen dat ze van elkaar leren en laat studenten zien 

hoe samenwerken werkelijk in zijn werk gaat. 

Respect tonen. 

- Geef respect aan jongeren, ook al verdienen ze het niet. 

- Deel het beslissingsproces met de klas. Vraag of jongeren nog een korte samenvatting wensen 
van de voorbije les. 

- Vermijd  vernederend sarcasme: Wanneer ga je nu eens voor de verandering je taak in stilte 
maken? 

- Modelleer het denkproces van een volwassene: “We moeten eerst dit gedaan krijgen, anders 
hebben we niet genoeg tijd voor de andere dingen die vandaag opstaan”. 

- Zorg voor discipline door positieve relaties op te bouwen en niet door macht of autoriteit uit te 
oefenen. Zeg niet “Ga nu onmiddellijk zitten”, maar zeg. “We hebben veel te doen vandaag. 
Wanneer je klaar bent om te leren, neem dan plaats.” 

 



 

 

 

Veranker sociale vaardigheden.  

- Geef les over “Meet-and-Greet” vaardigheden. Zeker bij de aanvang van het schooljaar 
wanneer jongeren zich aan elkaar voorstellen, kan je leren om oogcontact te maken, te lachen, 
handen te schudden. 

- Door groepswerk in te voeren, leer je jongeren om beurtgedrag te vertonen en impulsiviteit te 
beheersen. 

- Herinner de jongeren elkaar eraan om elkaar te bedanken na een succesvolle samenwerking. 
 

Wees inclusief. Creëer een familiale atmosfeer door inclusieve  taal te gebruiken, bijvoorbeeld 

- Praat over de school als “onze school” en over de klas als “onze klas”. 

- Erken de jongeren die naar de lessen komen en bedank hen voor de kleine dingen. 

- Prijs en vier zowel moeite als prestatie; prijs de jongeren wanneer ze mijlpalen en einddoelen 
bereikt hebben.  

 

Zorg voor goede student-lector relaties. 

- Vermijd het verhogen van je stem tenzij bij noodgevallen 

- Doe wat je zegt te doen. 

- Erken een wijziging in je aanpak als  je dat moet doen. 

- Zeg altijd dank u en aub, eis  nooit wat je wil. 

- Neem verantwoordlijkheid op voor je fouten en zorg voor een compensatie. 

- Wees consistent en eerlijk tov alle studenten, toon geen favoritisme. 

- Help studenten om hun doelen te bereiken. 

- Beloon studenten bij goed gedrag. 

- Toon eerder dat je om studenten geeft dat dat je kennis of autoriteit toont. 

Class-roomfactoren (p. 106-142) 

Maak doelstellingen voor studenten helder. Taak van STB, samen met studenten. 

Onze competentiematrix wordt door de meeste van onze studente niet begrepen omwille van het 

specifieke jargorn dat erin gebruikt wordt. Hier moet meer aandacht aan besteed worden  ABC I en 

ABC II kunnen hier nog dieper bij stilstaan. Ook kunnen de beoordelingsformulieren (ingevuld en 

leeg) beter geanalyseerd worden tijdens STB-sessies samen met studenten. Op die manier weten 

studenten beter wat van hen verwacht wordt. 

 

(persoonlijke ervaring): tijden stagebezoeken is een veelvorkomend wekrpunt expressie. Als je 

studenten vraagt of ze weten hoe ze hieraan kunnen werken, is het antwoord vaak negatief. 

Misschien is het raadzaam om een lijstje te maken met allerleit tips per veelvoorkomend werkpunt. 

-expressie 

- kordaat optreden 



 

- aandacht eisen 

- te weinig diepgang. 

 

Als bovenstaande opmerkingen gegeven worden aan studenten weten ze niet altijd hoe ze eraan 

kunnen werken. 

Proefexamens  

In de lessen: test de kennis van studenten over je lestopic voor en na de les om te kijken of je les 

goed is overgekomen. 

Geef ook een casusexamen en verbeter dit SAMEN met de studenten. 

Bovenstaande richtlijnen zijn bovendien goed in elke klassituatie omdat ze de jongeren vertrouwen 

en respect geven.  Jongeren in armoede hebben hier extra nood aan aangezien ze zelf vaak een 

negatief zelfbeeld hebben. 

 

  



 

3.10.2 studenten leren studeren in een breinvriendelijke onderwijscontext: 

mediawijsheid 

 

TESTJE: kunnen we multitasken. 

Schrijf eerst het woord multitasken op en schrijf NADIEN bij onder elke letter een cijfer. Neem de tijd 

op. Nadien herneem je de taken maar ga je serieel Multi-tasken: Je noteert de eerste letter, 

daaronder het cijfer, dan de tweede letter, dan cijfer 2 enzovoort. Neem de tijd op. Vergelijk beide 

tijdsduren. Wat valt op? (Resultaat: meer fouten, meer tijd nodig). 

 Twee mythes: 

Het is een fabel om t edenken dat we kunnen multitasken. 

Het is een tweede fabel om te denken dat kinderen wel kunnen multitasken omdat ze geboren 

digitalen zijn. 

‘Hyperonline kinderen presteren  intellectueel, emotioneel en sociaal minder goed. En laat het 

sociaal netwerk nu net één van de hefbomen zijn die kansarme kinderen net nodig hebben. 

 

Studenten  CORRECT leren omgaan met de nieuwe media. 

Niet de ICT tools zijn het probleem, maar de manier waarop we ze gebruiken. Ze zijn verslavend en 

verleidelijk. Online zijn staat gelijk aan hyperactief van de ene snipper informatie naar de andere 

springen, uitsluitend voor de lol en zonder dat je er iets van opsteekt. 

Pag. 18: Er is een dilemma tussen het consumeren van trivia en het verwerken  en creëren van 

informatie. In het verleden zijn er massa’s MOOC’s (massive online open line courses), ontwikkeld 

door de beste wetenschappers en leraren en vaak kosteloos, die iedereen ter wereld kan volgen. 

Doel van deze cursus was dat mensen op minder prestigieuze colleges en in arme landen toch goed 

onderwijs kunnen krijgen waardoor het gedemocratiseerd werd. Een onderzoek naar deze types van 

colleges  gevoerd en de resultaten zijn teleurstellend, ondanks de enorme en enthousiaste 

investeringen. Slechts 27-67 proces nam maar de moeite om naar  1 college te kijken, en 2-14% 

volgde de cursus tot op het einde.   

Conclusie: pc-context is verkeerd. We hebben een context nodig die bijdraagt aan het reflecteren en 

aan echte gesprekken en discussie.  Hiervoor moet je inspanning kunnen leveren en niet afgeleid 

worden van andere impulsen (die er automatisch komen als je op de pc werkt). Een levensechte 

cursus van een goede leraar met andere geïnteresseerde studenten staat tegenover een MOOC als 

een levensecht concert samen met andere fans tegenover ditzelfde concert op tv. 

 Als we denken aan onze studenten in armoede (zij die reeds zoveel chaos en afleiding 

hebben door te zorgen) is het voor hun dubbel zoveel van belang om juist om te weten te 

gaan met hun reflecterend brein. We moeten bovendien ook focussen op goede reflecties 

(en dit gaat dus verder dan het klassieke model van korthagen) (pag. 37): 

o Feiten analyseren , selecteren en ordenen om bruikbare informatie op te leveren; 

o Zoeken naar aanvullende info en betrouwbare meningen van anderen 



 

o Een synthese tot stand brengen en patronen zoeken die leiden tot kennis over hoe 

iets in elkaar zit; 

o Onderliggende principes opsporten, goed inzicht ontwikkelen en een tijdelijke, 

nieuwe, betekenis toekennen. Om dit doen moet je vanuit verschillende 

gezichtspunten naar kennis kijken; 

o Een verstandige keuze maken, de beste beslissing maken die je op grond van de 

beschikbare kennis kunt nemen; 

o Helemaal opnieuw beginnen zodra je nieuwe gegevens, informatie, kennis of 

inzichten krijgt. 

 

Resultaat: voortgaand proces van leren dat altijd vol vertrouwen is maar nooit zeker. 

Veel van bovenstaande vaardigheden worden vooral in Leraar als onderzoeker 

geoefend, maar kunnen zeker verder geoefend worden in  verschillende OPO’s. 

 

Jongeren spelen met technologie, maar missen de vaardigheid om effectief op zoek te gaan naar de 

informatie die ze nodig hebben. ZE zullen sneller informatie vinden, maar niet de relevantie of 

waarheid van wat ze hebben gevonden kunnen bepalen. (Paul Kirschner & ARyn Karpinski, pag. 59) 

Hoe meer kinderen multitasken in het hoger onderwijs, hoe minder ze studernen, hoe slechter hun 

huiswerk, hoe langer ze over hun huiswerk doen, hoe slechter hun cijfers, hoe mider ze lezen, hoe 

minder ze zich gelukkig voelen en hoe eenzamer ze zich voelen. (pag. 59). 

Er is een negatief verband tussen multitasken en de emotionele en sociale ontwikkeling 

‘screenszombies. In welke richting het causaal verband zicht voordoet is nog niet duidelijk: 

veroorzaakt het hyperonline zijn het ontwikkelingsprobleem of andersom? IN elk geval lijk echt face-

to-face contact dit negatief effect te compenseren (pag; 61). Je leert nl. emoties te interpreteren 

door naar mensen te kijken en niet als iedereen aan hun scherm gekluisterd zit. 

ICT gebruik creeërt een nieuwe sociale kloof: kinderen uit draagkrachtiger gezinnen brengen per dag 

90 min. minder tijd door met reflectiedoders dan kinderen uit arme gezinnen. 

Het probleem is niet wat kinderen met ICT doen, maar wat ze er niet mee doen. 

Voorbeeld 1: ouders die denken dat als hun kind een puzzel maakt met zijn tablet, dat hij geen 

gewone houten puzzel meer moet hebben, hij kan al puzzelen. Toch staat dit niet gelijk aan mekaar: 

het afmeten, het sensitief voelen,… 

Het is niet verkeerd om kinderen te leren omgaan met een tablet, maar het probleem is wat ze niet 

leren als we ze niet met echte voorwerpen laten omgaan. 

Voorbeeld 2: typen vs schrijven. We leren kinderen op een zeer jonge leeftijd het toetsenbord 

gebruiken.  

Voordelen van schrijven tov typen: 

- patroonherkenning: : een van de ontdekkingen die j e doet bij schrijven is dat allerlei 

krabbels als een A herkend worden, zelfs al zijn ze verre van volmaakt. Training in schrijven 



 

resultaten in het beter herkennen van letters en het beter onthouden van letters op lange  

termijn; Zelf bij kinderen en volwassenen (pag. 63). 

- Langzaam schrijven bereidt beter voor op langzaam denken.  

aantekeningen op een laptop leiden tot meer tekst maar minder begrip omdat je minder 

reflecteert over de inhoud. Wanneer studenten dwingt om op papier te noteren, worden 

studenten ertoe gedwongen om informatie niet enkele vast te houden maar ook te 

verwerken. 

 

Uitdaging voor scholen en leerkrachten: 

Interessant fenomeen: grote topmedewerkers in SiliconValley (Google, Apple, Yahoo, HP,…) hebben 

allemaal op Montessorischoljen gezeten en sturen hun kinderen nu zelf naar scholen die helemaal 

geen ICT gebruiken en thuis  zijne r ook strenge grenzen aan het gebruik van eleketronische 

apparaten voor deze kinderen.  Voor veel levensechte spelletjes geldt nl. dat je maar één kans krijgt 

om ze te leren. Wanneer je als je jong bent geen  gelegenheid hebt gehad om met een houten doos 

te spelen, is deze kans voorbij. 

Kenmerken van montessori: 

- Stimuleren van zelfstandige , multisensorische verkenning in een ‘voorbereide’ 

omgeving, met beperkte maar zorgvuldig uitgekozen materialen die de ontwikkeling 

ondersteunen. 

- Leren samenwerken op een niet-competitieve manier, zelfs zonder cijfers. 

 

Tips voor leerkrachten: 

- Media uitschakelen totdat kinderen klaar zijn met hun huiswerk. 

- Studenten leren zich te concentreren op slechts 1 taak tegelijk: studenten ervan 

overtuigen dat multitasking slecht is. 

- We moeten studenten helpen om geen ICT-slaven maar slimme ICT-gebruikers te 

worden. 

 

Drie legendes in het onderwijs zijn voor discussie relevant (pag. 67): 

1. Leerlingen zijn een nieuwe generatie die weten hoe ze om moeten gaan met de nieuwe 

media en daarom werken de ‘oude’ media en materhoden niet langer. 

2. Het geloof dat leerlingen en studenten specifieke leerstijlen hebben en het onderwijs verder 

geïndividualiseerd moeten worden daodat de stijl van van het onderwijs wordt afgestemd op 

de voorkeursstijl van de lerende. 

3. Leerlingen worden beschouwd als zelfscholers die maximaal zeggenschap meoten krijgen op 

wat en hoe ze leren. 

 

Inspiratie  Compernolle, T. (2014): Ontketen je brein. Leuven: Lannoo Campus. 



 

3.10.3 kritische blik op stage-opdrachten 

 

Duidelijke doelstellingen 

Zoals in het boek van Jensen werd aangehaald hebben studenten nood aan structuur en 

duidelijkheid, want alles buiten school is al één grote chaos.  

Dit jaar heb ik bijvoorbeeld gemerkt bij mezelf, maar ook als reactie van studenten, dat één zelfde 

weekschema verschillende punten zou krijgen, afhankelijk van de beoordelaar. Er bestaan al 

criterialijsten, en die worden al herbekeken, maar het zou ook goed zijn als er uitgesproken werd wat 

nu precies de voorwaarden zijn voor een 10,12,14 of 16. Op die manier kunnen studenten ook  

gerichter streven naar een  14 of 16. 

Voorbeelden geven van werken met kosteloos materiaal. 

Lectoren zouden in hun lessen erop kunnen letten dat ze dingen die gemaakt zijn uit kosteloos 

materiaal ook kunnen waarderen. Denk aan karton, flessendoppen, ook samen in de les reeds 

brainstormen over  mogelijke activiteiten helpt studenten een volgende keer zelfstandig nadenken. 

Ik geloof nog steeds in het geven van goede voorbeelden, al ben ik er me van bewust dat de grens  

tussen praktijkgericht onderwijzen en ‘voorkauwen’ erg dun is. Ik ben tegen een helemaal uitgewerkt 

voorbeeld, meer enkele tips, inspiraties, ideeën moet zeker kunnen. Toch hebben kansrijke 

studenten (middenklassegezin) vaak een steentje voor. Als het niet lukt op school, kunnen zij vaak 

terugvallen op een netwerk (familie, vrienden die leerkracht zijn). Op die manier wordt het dan ook 

vaak voorgekauwd door deze familieleden. Dus waarom meer contacturen te voorzien om samen te 

brainstormen in de klas met de studenten per vakgebied voor stagevoorbereidingen. Zeker tijdens 

een eerste jaar mag er misschien meer input komen voor stages van studenten vanuit de lectoren 

(1.4). 

Leren van elkaar 

Tijdens de stagevoorbereidingen van module 1.4 en 2.1 maken verschillende groepjes 

lesvoorbereidingen die nagekeken worden door collega’s . Studenten krijgen deze les dan per mail of 

in een kort gesprek terug. Als we ze klassikaal teruggeven en de gezamenlijke knelpunten en 

pluspunten van de lessen bespreken tegenover de hele klas, met daarbij een lijstje van tips die 

studenten meekrijgen naar huis is het leerrendement (misschien) groter. 

In Diest heb ik de ervaring gehad, daar wordt het op zo’n manier verbeterd en dat vind ik niet slecht. 

Leren van goede voorbeelden op stage   

Elke student heeft wel een paar uitstekende materialen geknutseld, activiteiten gemaakt of een 

goede houding voorgeleefd voor de kleuters. 

Persoonlijk geloof ik sterk in het geven van krachtige  voorbeelden. Daarom dacht ik eraan om als 

STB je fototoestel mee op  stage te nemen zodat  je foto’s kan trekken van datgene waar de 

studenten het meest fier op zijn. Met de foto’s kan je dan verschillende dingen doen: 

 



 

 

- Je maakt een algemenen2 BAKO krantje per STB-groep waarin we adhv foto’s 

materialen beschrijven, lesfiches uitwisselen, tips geven voor een goed 

klasmanagement…  

Hierin moet uiteraard elke student evenwaardig worden opgenomen, wil men 

streven naar dat zelfbeeld. Dit heeft twee voorbeelden: studenten leren van elkaar, 

studenten leren zichzelf verantwoorden (belangrijk naar later toe wanneer ze 

inspectie over de vloer krijgen), en studenten leren van elkaar. 

- Je bespreekt de foto’s in de STB-groepen, laat studenten vertellen wat ze gedaan 

hebben.  

- Je zet alles op een website (soort van pinterest-site (www.pinterest.com) of 

openbaar facebookprofiel ) waar studenten dan elkaars ideeën op kunnen posten en 

elkaar feedback geven; 

 

 

 

Losse ideeën: 

- Website waarop oud-studenten en studenten die stoppen met hun studies hun materiaal 

(boeken, cursussen) te koop kunnen aanbieden aan een voordelig tarief of echt een winkeltje 

op school. 

- Boekenlijst BAKO screenen: wat is écht studiemateriaal en wat is illustratief? 

o Boeken die illustratief zijn staan ook in de bib. Misschien meer exemplaren laten 

bestellen? 

- Op begin van schooljaar meer individuele gesprekken met studenten uit je STB-grope, anders 

komen de vragen niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pinterest.com)/


 

3.11 Concrete acties    Limke Verhellen  – lector Beeld 
 

3.11.1 Het ontwikkelen van vaardigheden m.b.t. creativiteit ervaringskansen en 

leerkansen binnen en buiten de opleiding, stage, eventueel via alternatieve 

sociaal-maatschappelijke stages,… 

 

meelopen/stage lopen bij of met organisaties die zich inzetten voor kansarmen. Stagelopen bij 

dergelijke organisaties via een muzische invalshoek. (zoals Fabota, leren ondernemen, buurtwerking) 

eventueel via een profileringstraject. (concreet voorbeeld profileringstraject Annabel Dexters 2010-

2011) 

workshop creatieve vaardigheden en duurzaamheid: “ haarspeld wordt paperclip”. 

http://duurzaamonderwijs.com/2012/08/22/creativiteit-in-het-onderwijs-bevorderen/(in bijlage 

uitgewerkt) 

Het ABC huis: zeer interessante werkplek waar steeds de materialen hetzelfde blijven en de thema’s 

veranderen. http://www.abc-web.be/nl/abc-huis. 

 

3.11.2 Algemeen in het curriculum van de opleiding voor zowel studenten als lectoren:  

 

blikverruimers via ervaringen, experten, externen, ervaringsdeskundigen,… 

Voldoende oefening en training ivm eigen referentiekaders en vooroordelen,…. aandacht aan 

schenken doorheen de 3 jaren. Hoe meer studenten bewuster met dit thema omgaan, des te meer 

zal hun blijk ruimer worden. 

Een aantal interessante links om mee te starten als blikopener:  

 Getuigenissen van Danny en Chantal: 

http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/kansarmoede/# 

 

 Netwerk tegen armoede: http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/ 

 

Documenten met een aantal voorbeelden om van te starten of ter ondersteuning:  

 Een stappenplanbundel die een goed overzicht geeft van wat er op verschillende 

schoolniveaus kan ondernomen worden ifv de betaalbaar onderwijs en de communicatie 

met ouders in armoede. 

“Maak je sterk tegen armoede op school”: 

http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/Maak-je-sterk-tegen-armoede-op-

school.pdf 

 

http://duurzaamonderwijs.com/2012/08/22/creativiteit-in-het-onderwijs-bevorderen/
http://www.abc-web.be/nl/abc-huis
http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/kansarmoede/


 

 Een document waarin 7 krachten staan beschreven van mensen in kansarmoede en de 

vooroordelen waartegen zij vaak moeten vechten: 

“De kracht van mensen in kansarmoede”: Lieven De Pril, 

http://www.ikbeniemandniemand.be/files/u1/de_krachten_van_mensen_in_armoede.pdf 

 

Een stripverhaal rond kansarmoede en immigratie: http://www.hetgeheimvanyoussef.be/ 

 

BREED leren OBSERVEREN vanaf dag 1 (impliceert  MEER KIJKEN naar kleuters + MEER KENNIS over 

observeren) 

Een mogelijke groeilijn door heen de opleiding:  

1e jaar: Wat heb ik gezien? (observeren, zowel naar welbevinden en betrokkenheid, als wat zie ik, wie 

zie ik) 

  laten kennis maken met de verscheidenheid, diversiteit aan kleuters in de klas aan de hand 

van observaties. 

2e jaar: Wat kan ik doen? (observeren en analyseren (kijken naar de ruimere context), methodes 

raadpelen: ook lobke toevoegen aan de keuze mogelijkheden) 

3e jaar: Hoe kan ik bijsturen? (observeren en analyseren, methodes raadpelen, interventies doen en 

eventueel uitbreiden naar brede school in de buurt)  

  een uitbreiding van diversiteit en zorg aanreiken. 

 

Hiervoor kan eventueel inspiratie gehaald worden uit de bundel van de Bako opleiding HUB 

http://dekloofeenbeetjedichten.be/sites/dekloof.dev/files/DIVA-groeilijn%20HUB.pdf 

  

http://www.ikbeniemandniemand.be/files/u1/de_krachten_van_mensen_in_armoede.pdf
http://dekloofeenbeetjedichten.be/sites/dekloof.dev/files/DIVA-groeilijn%20HUB.pdf


 

Uitwerking mogelijk project: haarspeld wordt paperclip 

 

OPWARMERS:  

Startfilmpje: leraar24 creatief – waarnemen, http://creatiefdenkeninonderwijs.nl/algemeen/creatief-

waarnemen/ 

“Creatief denken is het vermogen om problemen op te lossen en om kansen te zien en deze te 

benutten. Bestaande patronen doorbreken.”Bij creativiteit draait het om het doorbreken van 

patronen en gewoontes. 

Een aantal activiteiten om met studenten te doen 

 

Een testje 

Oefening: Lees de onderstaande tekst hardop 

Vlgones een dsiute aan ene Elgsese unvirestiet mkaat het neit uit in wlke vlgrodoe de lttrees 

in een wrood satan, het eigne dat blangrijek is, is dat de ersete en de ltaatse ltteer op de 

doee palats satan 

 

Opwarmer uit flanders DC: http://www.flandersdc.be/tools/cursus-creatief-denken/ 

Oefening: Neem een alledaags voorwerp, zoals een wasknijper of een vork. Bekijk het en bedenk 
wat dat voorwerp nog zou kunnen zijn. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Twee: activiteiten uit het boek vindingrijk: Activiteit: oplossingen bedenken 

Een ding met gebreken. Kies een gebruiksvoorwerp. Neem daar een essentieel onderdeel 

van weg. Opdracht: Verzin iets dat dezelfde functionaliteit heeft, zónder dat essentiële onderdeel. 

Een oefening in verbeelding. 

 Een tafel zonder poten… 
 Een schenkkan zonder tuit… 
 Verlichting zonder lamp… 

Activiteit: verbindingen maken 

Kijk, een Vroempan! Maak samen met de leerlingen een lijst met geluiden: Knal, Boem, 

Roetsj, Zsst, Vroem, Burps, etc. Neem een voorwerp en combineer dat met een van de geluiden, 

bijvoorbeeld: Knalhek, Roetsjboek, Vroempan. Maak daar een tekening van en leg uit wat het is, hoe 

het werkt. Oefening in verbinden. 

 

 

 

 

  

http://vindingrijk.files.wordpress.com/2011/01/vlak-diamant1.jpg
http://vindingrijk.files.wordpress.com/2011/01/vlak-diamant5.jpg


 

UITWERKING BIJVOORBEELD MODULE 1.3 Creatief met materialen. 

 

Brainstormen:  

Ontwerpen van hoeken met basismaterialen:  

- poppenhoek 

- zand of watertafel 

- winkelhoek 

Doel: uit het minimum het maximum halen. 

1. Wat kan je met het basis materiaal (dus geen stoeltjes, tafels, ….alles wordt zelf gemaakt? 

- Stenen 

- Stokken-hout 

- Papier- karton 

- dozen- rolletjes 

- bewerkingsmateriaal: schaar, zaagje, hamer, schroevendraaier. 

- klein materiaal: touw, rekjes, schaar, zwarte inkt, penseel, paperclips, schroeven 

 

2. Welke activiteiten kan je doen in deze hoeken? 

Activiteiten verzinnen met het beperkt materiaal. (zie volgende pagina met enkele voorbeelden) 

 

Afsluitende tekst: “De kracht van mensen in armoede.” 

Mensen in armoede zijn soms erg creatief en kunstzinnig. Ze schilderen, schrijven gedichten, zingen, 

boetseren, spelen toneel,... Een onvergetelijk toneelstuk dat ik ooit zag, werd opgevoerd door een 

groep mensen met een laag inkomen. Ze wilden hun eigen verhaal en hun problemen op de 

woonmarkt brengen. Maria had mij ooit verteld over haar slechte woonsituatie. Een douche nemen 

was een elektrocutie riskeren. Ze durfde haar huisbaas niet aanspreken. Zij bracht haar verhaal op 

het podium met de grootste overtuiging. Achteraf zei ze mij dat de huisbaas in de zaal zat... 

Annie leerde uit noodzaak zelf het haar knippen van de kinderen. Ze knipt en kleurt ook haar eigen 

haar. Ze doet het zo goed dat de kinderen die uit huis zijn nog altijd bij haar terugkomen voor een 

kappersbeurt. 

  



 

 

Duurzaam spelen met upcycled karton http://www.duurzaamthuis.nl/duurzaam-spelen-met-

upcycled-karton 

 

AUTOMAT 

 

 

http://www.duurzaamthuis.nl/duurzaam-spelen-met-upcycled-karton 

       
http://lafactoriaplastica.com/?p=9611 

 http://theimaginationtree.com/2013/12/25-creative-ways-use-cardboard-

box.html 

 

http://lafactoriaplastica.com/?p=9611
http://www.duurzaamthuis.nl/duurzaam-spelen-met-upcycled-karton/karton-duurzaam-hergebruikt
http://lafactoriaplastica.com/wp-content/uploads/2011/06/A.jpg
http://lafactoriaplastica.com/wp-content/uploads/2011/06/B.jpg
http://theimaginationtree.com/2013/04/train-tracks-small-world-in-a-cardboard-box.html


 

 

 

POPPENHOEK 

 

                
http://www.apartmenttherapy.com/ 

olivers-cardboard-box-train-pa-130060 

http://elhadadepapel.blogspot.nl/2011/10/casa-de-munecas.html 

http://dehuismuts.com/creatief-met-karton/    

 http://www.ambrosiagirl.com/blog/cardboard-houses/  



 

BOUWHOEK 

 

Knikkerbaan 

       

 

WINKELHOEK/HUISHOEK 

http://madebyjoel.com/tag/cardboard-toys 

 

http://roomed.nl/30x-leuke-dingen-om-te-knutselen-van-kartonnen-dozen/  

http://1.bp.blogspot.com/-BKByzpBe13M/TjJL1p7cwoI/AAAAAAAACbw/nMqP9ul8f8k/s1600/IMG_2287.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-cf8HrL3gZSc/T6JiFW6j1VI/AAAAAAAACv4/CUkatv4oXeo/s1600/murmelbahn+karton+kinder+recycle+kids+marble+run+craft+manualidad+basteln+pista+de+canicas+carton+nin%CC%83os+reciclar.jpg
http://roomed.nl/wp-content/uploads/2014/05/roomed-karton6.jpg


 

 

BLIKVANGERS 

 

 http://www.feeldesain.com/diy-cardboard-christmas-tree.html 

 

     

    http://www.versheid.com/2013/05/kickpack-

kartoni-tafelvoetbalspel-van-karton/ 

http://www.feeldesain.com/diy-cardboard-christmas-tree.html


 

 

 

3.12 Concrete acties    Ellen Vancauwenbergh  – lector Beweging 
 

Kansarmoede  

= CHAOS (effect  op verschillende vlakken) 

= ERBIJ HOREN/ER NIET BIJ HOREN 

= VERBINDING MAKEN  -  ELKAAR BEGRIJPEN/RESPECTEREN – SAMEN VOORUIT 

 

3.12.1 ERBIJ HOREN8 – verbinding maken met elkaar op verschillende momenten 

a. Als student die instapt in de opleiding 

b. Als student in een nieuw werkgroepje bij schoolgebondentaken 

c. Als student in een nieuwe stage-context 

d. Als lector bij opstart schooljaar, bij inschakelen van nieuwe collega’s 

e. Studenten en lectoren onderling? (visie BAKO?) 

f. Als KO met ouders 

g. … 

 

 Actie: Kennismakingsspelletjes die inzetten op diversiteit.  

Bij de kennismakingsspelen ligt accent op elkaar leren kennen, uitwisselen, bewust worden 

van eigen talenten, talenten van anderen ontdekken, ervaringen van ander beluisteren, 

begrijpen vanuit welk kader iemand denkt/handelt…, bewust worden van de diversiteit die er 

in een groep schuilt en de kracht die daarin verscholen zit. 

Bron: www.ambrassade.be   (zie onderaan voor enkele  mogelijke spellen) 

 

3.12.2 BEWUST WORDEN, oog hebben voor kansarmoede mbt eigen vakdomein 

- Welke linken zijn er tussen kansarmoede en beweging/fysieke fitheid?  
- In welke  mate kan beweging in een kleuterschool helpen bij het dectercteren van kansarme 

kinderen?  
- Hoe kan beweging een rol spelen bij het integreren van kansarme kinderen?  
- …. 
 
Vanuit deze vragen  

 Op zoek naar literatuur en onderzoek (zie onderaan voor enkele bronnen/samenvattingen) 

                                                           
8 De ambrassade, bureau voor jonge zaken, 

http://ambrassade.be/werkvormen/filter?werkvorm_categorie=228&werkvorm_type=All&werkvorm_doel

=All&page=4, internet geraadpleegd op 10 november 2014 

 

OOG VOOR HEBBEN, 

DETECTEREN,  

DOORVERWIJZEN 

http://www.ambrassade.be/
http://ambrassade.be/werkvormen/filter?werkvorm_categorie=228&werkvorm_type=All&werkvorm_doel=All&page=4
http://ambrassade.be/werkvormen/filter?werkvorm_categorie=228&werkvorm_type=All&werkvorm_doel=All&page=4


 

3.12.3 Concrete ideeën mbt eigen lesgeven  + opleiding BAKO 

 Aandacht voor insluitings –en uitsluitingsvragen  op niveau van interactie met eigen 

studenten.  Maar ook studenten bewust laten worden en begrippen laten aansluitend bij 

kader MISC 

 Aandacht voor insluitingslesinhouden en materialen bij bewegingsactiviteiten 

o Gebruik van populaire liedjes?  (niet kennen vanwege er geen toegang toe hebben 

(financieel, andere cultuur) versus wel kennen en erbij te horen (overdrijven, 

grenzeloos). -> Naast af en toe populaire liedjes ook  benadrukken om  voorbeelden 

te kiezen van niet-gekende liedjes, liedjes vanuit verschillende culturen. Cfr niet 

wachten tot module diversiteit en leren, maar al aangeven in module 1.2, 1.4, 2.3! 

o Gebruik van materialen bij bewegingsactiviteiten die  overal beschikbaar zijn   bv 

ipv dure sportdagen te organiseren – kls spelideeën geven die op lokale speeltuin 

gespeeld kunnen worden, die ze samen met ouders kunnen spelen… (aangeven dat 

om leuk te kunnen spelen het niet … hoeft te zijn). Spelen in les beweging met 

alledaagse voorwerpen. 

 Vanuit idee ‘samen’: in eigen manier van lesgeven meer ruimte laten voor studenten om 

inbreng te doen, eigen talenten meer te laten tonen in de groep.  Idem voor studenten in 

hun lesvoorbereiding: aanmoedigen om kleuters ook in bewegingslessen meer vanuit hun 

zelf te laten komen.  Blijft nu beperkt tot kleine inbreng ideetjes. 

 

 Website diversiteitinactie screenen op instrumenten die studenten kunnen helpen bi j leren 

(h)erkennen van armoede, …. 

o Armoede (h)erkennen:  http://www.diversiteitinactie.be/themas/kinderarmoede-

ko/professionalisering/kansarmoede-kaderen  

 Observeren:  (cfr werkblad site diversiteit in actie: oefeningen kansarmoede 

gericht observeren, signalenlijst kansarmoede)  

 Leren interpreteren vanuit een brede blik zonder vooroordelen cfr werkblad 

div in actie ‘hart en ziel vrijleggen.  

 

 1.3 Hoekenwerk: intercultureel maken door aandacht te besteden aan brede waaier van 

vaardigheden te integreren in aanbod, door ruimte voor interactie te laten, door te werken 

met heterogene groepen, door kls zelf verantwoordelijkheid te geven 

 

  

http://www.diversiteitinactie.be/themas/kinderarmoede-ko/professionalisering/kansarmoede-kaderen
http://www.diversiteitinactie.be/themas/kinderarmoede-ko/professionalisering/kansarmoede-kaderen


 

ENERGIZERS 

Contactenspel 

Door kleine opdrachtjes komen de deelnemers in contact met elkaar. 

De groep loopt rond in de ruimte. Je geeft verschillende instructies. Na elke instructie lopen ze terug 

rond in de ruimte. 

Instructie 1: Geef 2 personen tegelijk een hand en onthoud wie je een hand hebt gegeven. Als er nog 

een keer gevraagd wordt om 2 handen te geven, geven ze dezelfde personen een hand. Op het teken 

van de begeleider loopt iedereen terug rond. 

Instructie 2: 2 handen! (herhaling van de vorige instructie) 

Instructie 3: Ga met iemand hoofd tegen hoofd staan. Ook hier onthouden ze met wie ze dat gedaan 

hebben. 

Instructie 4: Combinatie: 2 handen en een hoofd! Ze moeten dus met de handen geven aan de 

personen uit instructie 1 en hoofd tegen hoofd staan met de persoon uit instructie 3 tegelijk! 

 

Draaien 

De deelnemers vormen een kring en proberen zich - zonder hun handen te lossen - om te draaien. 

De deelnemers staan in een kring met hun rug naar elkaar en geven hun buren een stevig hand. De 

deelnemers proberen zich te draaien zodat iedereen met z'n gezicht naar het midden van de kring 

staat. Ze mogen hun handen niet loslaten. 

 

Zoek de 7 verschillen 

Je verdeelt de groep in 2. Elk gaat aan een kant van de zaal gaan staan. Elk groepje krijgt nu 3 

minuten de tijd om na te denken welke poze ze gaan aannemen. Groep 1 mag starten met iets 

(schilderij, thema,...) uit te beelden en mag niet meer bewegen. Groep 2 mag 20 seconden naar hen 

kijken. Vervolgens draait groep 2 zich en mag groep 1 zeven subtiele maar zichtbare dingen 

veranderen. Erna krijgt groep 2 de kans om de verschillen te zoeken. 

Vervolgens beeldt groep 2 iets uit.  

 

 

 

 



 

GROEPSVERDELERS 

Dierengeluiden 

De deelnemers worden verdeeld op basis van dierengeluiden. 

Er is een doos met verschillende dierennamen in. Er zijn evenveel soorten dieren als groepjes die 

gevormd moeten worden. Het totaal aantal dieren is gelijk aan het aantal deelnemers.  

De deelnemers trekken een kaartje en gaan dan ergens in de ruimte staan. Als de begeleider het 

signaal geeft, begint iedereen het geluid te maken van het dier dat op het papiertje staat. Alle 

honden blaffen, alle katten miauwen enzovoort. Op die manier moeten ze zoeken naar hun eigen 

diersoort en erbij gaan staan.   

Puzzelen 

De deelnemers van dezelfde puzzel, vormen een groepje. 

De deelnemers krijgen ieder een puzzelstukje. Ze moeten zoeken naar deelnemers die een 

puzzelstukje van dezefde puzzel hebben. Zo worden er verschillende groepjes gevormd. 

 

De begeleider voorziet puzzels in functie van het aantal groepjes. Bijvoorbeeld: verschillende foto's in 

stukjes geknipt. 

Touwtje trek 

De deelnemers vormen een duo met de persoon die aan hetzelfde touwtje trekt. 

De begeleider houdt verschillende touwen (evenveel als de helft van de groep) in het midden vast. 

De deelnemers nemen elk een uiteinde vast. Wanneer de begeleider de touwtjes loslaat, kunnen de 

deelnemers ontdekken bij wie ze in de groep zitten. 

Weense wals 

De deelnemers vormen een duo met hun laatste danspartner. 

De begeleider zet muziek op. De deelnemers dansen de Weense wals.  

Wanneer de begeleider "changer" roept, moeten de deelnemers van danspartner veranderen.  

De deelnemers vormen een groepje met hun laatste danspartner. 

 

 



 

KENNISMAKEN 

1, 2, 3, galaxy 

Eén deelnemer zegt: 1, 2, 3 en de naam. De andere deelnemer moet op dit moment stoppen met 

lopen. Een variant op 1,2,3 piano. 

 

(1) Eén deelnemer staat tegen de muur. De andere deelnemers staan op een lijn. 

(2) De ene deelnemer roept: "1, 2, 3...". Op dit moment begint de groep naar voor te stappen. 

(3) De ene deelnemer roept nu de namen van de groepsleden. Wanneer hij een naam kan roepen, 

dan moet dat groepslid blijven stil staan. Indien je naam niet genoemd wordt, stap je verder naar de 

muur.  

(4) Diegene die als eerste de muur kan raken, is gewonnen en mag vooraan gaan staan. De andere 

groespleden gaan terug op een lijn staan. 

Advertentie 

Iedere deelnemer maakt een advertentie over zichzelf. De groep moet raden wie bij een bepaalde 

advertentie past. 

(1) Iedere deelnemer maakt een advertentie van zichzelf: leeftijd, hobby's, woonplaats, 

lievelingseten,... .  

(2) Alle advertenties worden bij elkaar gelegd. De groep moet nu raden welke advertentie bij welke 

persoon past. 

 

Je kan een advertentie maken door een collage te maken of door een reclamespot op papier te 

schrijven. 

 

Je kan er verder in gaan: 

Bij elke advertentie moet er staan wat of wie ze zoeken via de krant. 

Als iedereen een advertentie heeft geschreven, leggen ze alles bij elkaar.  

Elke persoon kijkt dan wie het best op zijn/haar advertentie kan reageren. 

 

 

 

 

 



 

Balletje bal 

onthoud de naam. 

(1) De groep staat in een kring. 

(2) Iemand heeft een balletje en gooit dat naar een andere deelnemer, en zegt daarbij de naam van 

die andere deelnemer. Zo wordt het balletje willekeurig de kring rond gegooid tot iedereen aan de 

beurt geweest is. Onthouden van wie je de bal kreeg en naar wie je hem gooide, want...  

(3) We proberen het opnieuw in dezelfde volgorde, zo snel mogelijk, zonder de bal te laten vallen.  

(4) Nu komt een tweede balletje in het spel. Deze keer zeg je bij het gooien niet de naam van een 

persoon, maar wel een fruitsoort.  

(5) Ook hier weer onthouden van wie de het balletje kwam en naar wie je het gooide, want we 

proberen nu zo snel mogelijk de twee balletjes tegelijkertijd te gooien.  

(6) Eventueel kan je ook nog een derde balletje in het spel brengen, waarbij je bv. een land noemt.  

Bemachtig de stoel 

De deelnemers komen te weten op welke vlak ze op elkaar gelijken. 

(1) De groep zit in een cirkel, terwijl één deelnemer in het midden staat. 

(2) Deze deelnemer zegt iets dat typisch is voor hem. Bijvoorbeeld: "Ik heb twee broers". 

(3) Iedereen die twee broers heeft, moet nu van plaats wisselen. De speler die in het midden staat, 

probeert op een stoel te gaan zitten. 

(4) De persoon die niet op een stoel kan gaan zitten, moet nu in het midden gaan staan en iets 

typisch over zichzelf zeggen. 

Dambord 

Op een dambord liggen kaartjes met vragen. 

Om de beurt gooit men met de dobbelsteen en schuift men zijn pion vooruit. Komt men op een vakje 

met een vraag, dan beantwoordt men die; komt men op een vakje waar al iemand anders staat, dan 

stelt men aan die persoon een vraag. In ruil voor het antwoord geeft men aan die persoon een 

lucifertje (iedereen begint met 5 lucifertjes). De anderen mogen bijkomende vragen stellen. Het spel 

kan duren tot alle kaartjes beantwoord zijn. 

 

De vragen kunnen gaan over: 

- Verwachting over de vorming of over de week 

- Kennismakingsvragen 

- Uitwisselen van kennis over een bepaald onderwerp 



 

Domino 

maak een woordenslang. 

Elke speler krijgt vijf dominokaartjes en schrijft er twee dingen over zichzelf op. Eén speler begint 

met dominosteen in het midden te leggen. De andere spelers proberen hun dominostenen aan te 

leggen. Ze zoeken naar linken tussen de persoonlijke dingen van de andere speler en datgene wat ze 

zelf op hun dominostenen schreven. Als ze de een dominosteen aanleggen moeten ze de groep 

vertellen welke link ze leggen. Die link mag zeer ruim geïnterpreteerd worden. Bv. een dominosteen 

met erop "ik eet graag spaghetti" mag je tegen de dominosteen leggen waar op staat "mijn laatste 

reis was Italië. 

 

Wie het snelst al zijn dominostenen heeft aangelegd, is de winnaar.   

Draaischijf 

De wijzer bepaalt de vraag. 

Per groepje spelers is er een schijf met een draaiende wijzer. 

Ze draaien elk om beurt aan de wijzer en beantwoorden de vraag of opdracht die door de wijzer 

aangeduid 

wordt. In plaats van de vraag kan de wijzer bv. ook een cijfer of kleur aanduiden. De speler neemt 

dan 

een vraag van het pakje kaartjes met dezelfde kleur of hetzelfde nummer. 

 

De vragen of opdrachten kunnen gaan over: 

- Verwachtingen 

- Eerdere ervaringen, kennis over een bepaal onderwerp 

- Een te ontdekken vaardigheid 

 

 

 

 

 

 



 

Herkenningspel 

Elke speler krijgt een kaartje waarop de naam van een andere speler staat, op de rug gespeld. De 

spelers mogen aan elkaar vragen stellen over ‘hun’ speler. De andere spelers mogen alleen ‘ja’ of 

‘neen’ 

antwoorden. Als een speler meent te weten wie hij is, gaat hij bij de speler in kwestie en vraagt: “ben 

ik jij?” Bij een eerste ronde mag er naar uiterlijke kenmerken worden gevraagd, zoals naar kleur van 

het 

haar.… Speel jij het spel een tweede keer, dan kan dit niet meer!  

Jij bent voor mij... 

Iedereen zet zich in een kring, met een papier en pen voor zich. Iedereen schrijft zijn eigen naam op 

het blad. Dan wordt het doorgeschoven naar de volgende persoon. Zo krijgt iedereen een ander blad 

voor zich. Het is de bedoeling dat iedereen iets schrijft over de eerste indruk die hij van de persoon in 

kwestie heeft heeft. Dit gebeurt aan de hand van allerlei categorieën (meubelstukken, eten, drinken, 

tv-programma, liedje, zanger(es), elektrisch apparaat,…). De spelleider bepaalt aan de hand van 

welke categorie er iets geschreven moet worden. Wanneer iedereen iets geschreven heeft, wordt 

het 

blad weer doorgeschoven, totdat er over elke persoon een aantal indrukken staan. Bijvoorbeeld: jij 

bent voor mij als milkshake, confituur, salsa, een zetel,… 

Dan wordt elk blad aan de juiste persoon teruggegeven, die dan uitleg mag vragen over wat er op het 

blad staat (dit zeg je ook op voorhand!!!).  

Levensverhaal 

Elke deelnemer schetst in een verhaal of op een lijn de belangrijkste stappen die hij/zij in zijn/haar 

leven gezet heeft i.v.m. een bepaald thema. De verhalen worden aan elkaar verteld. De anderen 

kunnen informatieve vragen stellen, waarna men op bepaalde punten dieper kan ingaan. 

 

Logo ontwerpen 

Bedenk en ontwerp een logo voor jezelf. Stel het daarna voor aan de groep. 

Naamschaduw 

ga in dezelfde positie staan. 

De deelnemers stappen door elkaar. Willekeurig stopt er 'ns iemand, die bevriest in een bepaalde 

positie staan en roept iemands naam. Die persoon moet dan de perfecte schaduw vormen. Zodra dat 



 

geberut mogen ze allebei verder stappen.  

Je kan hier nu op verder bouwen met het spelletje schaduwen: de eerste begint te stappen, de 

andere stapt erachter als een schaduw en af en toe wisselen.  

Ruggetje 

Op de rug van alle spelers wordt een groot, stevig blad papier geplakt. De spelers lopen door elkaar 

en stellen elkaar willekeurige vragen. De antwoorden worden door de vraagsteller op de rug van de 

speler die antwoordde geschreven. Nadien worden de papieren verzameld en worden de 

antwoorden voorgelezen. Wie herkent wiens antwoorden? 

Sleutelbos 

De deelnemers stellen zich voor a.d.h.v hun sleutelbos.Iedere deelnemer stelt zich voor a.d.h.v zijn 

sleutelbos. Zo kom je te weten welke functie ieder sleutel heeft en wat de persoon in kwestie 

allemaal doet.  

Varianten: 

- Ander voorwerp: Je kan je ook voorstellen a.d.h.v je portefieulle, je weekschema (dan moet je dit 

eerst op papier zetten), ... .  

- Voorsteller: Je bent de voorsteller van je linkbuur. Je stelt hem voor a.d.h.v z'n sleutelbos of ander 

voorwerp.  

Spring van de lijn 

De deelnemers leren elkaar kennen door hun voorkeur kenbaar te maken. 

(1) Alle deelnemers staan achter elkaar op een lijn. 

(2) De begeleiders of iemand van de deelnemers geeft een keuze, bijvoorbeeld: "ketchup of mayonaise". 

(3) Indien een deelnemer zijn voorkeur naar "ketchup" uitgaat, dan springt hij naar rechts. Indien een 

deelnemer zijn voorkeur naar "mayonaise" uitgaat, dan springt hij naar links.  

 

 

Variant: 

- Ren-je-rot: De begeleiders heeft vier opties. Ieder hoek is een bepaalde optie. Bijvoorbeeld: twix, 

mars, snickers of lion. De deelnemers lopen naar de hoek die hun voorkeur draagt. 

Uniekertje 

De deelnemers benoemen eigenschappen van zichzelf, die uniek zijn in de groep. 



 

(1) Alle deelnemers staan op een stoel. 

(2) Iedere deelnemer zegt een eigenschap van zichzelf die uniek is in de groep. Bijvoorbeeld: Ik ben in 

China geweest. 

(3) Wanneer nog iemand in China is geweest, dan moet deze deelnemer dit aangeven. De persoon in 

kwestie moet gaan zitten. 

 

Het doel is om zo lang mogelijk recht te staan. 

Vragenlijstjes 

De spelers zitten in een kring en schrijven op een papiertje de antwoorden op vragen zoals 'Wat zou 

je minstends 1 keer in je levengedaan willen hebben?', 'Als je zou reïncarneren, hoe zou je dan terug 

willen komen?' De papiertjes worden op een stapen gelegd. Een speler neemt een briefje, leest het 

voor en raadt van wie het papiertje is. Als het goed is, krijgt hij een punt en kan er opnieuw geraden 

worden. 

 

Zoek de fout 

Iedere deelnemer vertelt drie zaken over zichzelf. De groep moet raden welk van de drie zaken 

fout is. Iedere deelnemer vertelt drie zaken over zichzelf, waarvan er één niet waar is. De groep 

probeert te achterhalen welk van de zaken fout is. 

 

DISCUSSIËREN 

Blackbox 

De deelnemers zitten in een comfortabele kring (zetels, kussens,…) en krijgen pen en papier. Er 

wordt een vraag gesteld naar hun verwachtingen ten aanzien van het thema. Ze schrijven alles op en 

stoppen het papiertje in een zwarte doos. De begeleider haalt één voor één de papiertjes eruit en 

leest ze voor. Op deze manier kunnen de deelnemers anoniem hun mening kwijt. 

 

Het is ook mogelijk om de deelenemers vragen te laten opschrijven die ze anders niet durven stellen. 

Zo kunnen moeilijke onderwerpen of onderwerpen waarover taboe heerst, besproken worden. 

De begeleider kan het gesprek in goede banen leiden en eventueel de objectieve informatie geven. 

 

 

 



 

Tien geboden 

Afspraken in groep maken Iedere deelnemers schrijft op een stukje papier de 10 geboden die hij zou 

willen opstellen voor deze groep. De papiertjes worden doorgegeven. Iedere deelnemer noteert 

ondertussen eventuele opmerkingen. Nadien praat men over ieders wensen die in deze 

gebodsvormen naar voor gekomen zijn. Je besluit met een aantal afspraken die men in deze groep 

wil nakomen. 

Vuilniszak, reiskoffer en schatkist 

Vuilniszak, reiskoffer en schatkist. Iedereen schrijft drie zaken op drie papiertjes. Het eerste papiertje 

is iets wat tegen gevallen is en je zo snel mogelijk wil vergeten. Dit belandt in de vuilniszak. Een 

tweede is iets wat je bijgeleerd hebt en wat je de rest van je leven zal meedragen. Dit gaat in de 

reiskoffer. Een derde is iets wat je altijd zal koesteren en dat gaat achter slot en grendel in de 

schatkist. 

 

VERWACHTINGEN 

Lichaam De verwachtingen worden gekoppeld aan een lichaamsdeel. De deelnemers tekenen 

zichzelf en koppelen hun verwachtingen aan een lichaamsdeel.  

Hoofd: wat verwacht ik van een cursus 

Hart: wat wil ik dat er gebeurt 

Handen: wat wil ik doen Voeten: hoe laten we de cursus vlot verlopen 

 

UITWISSELEN 

Pizza maken 

De deelnemers beleggen elkaars pizza en geven zo input voor specifieke situaties. 

Iedere deelnemer schrijft op een kartonnen bordje een situatie of probleemsituatie. De andere 

deelnemers schrijven op een (papieren) ingrediënt hoe ze zouden reageren op die situatie of hoe ze 

een probleem zouden aanpakken, en leggen dit op de pizza. 

 

Op het einde bekijkt iedereen welke ingrediënten - met bijhorende input- er op z'n pizza ligt. Dit kan 

in groep worden besproken, alvorens de 'ideale' pizza wordt gebakken in de oven.  

 



 

BEWUST WORDEN  (oog hebben voor kansarmoede mbt eigen vakdomein) 

9Onderzoek naar socioculturele factoren die bepalend zijn voor de visie van Japanse en Singaporese 

adolescente meisjes op sport, fysieke activiteit en lichamelijke opvoeding. 

De 14 deelnemende meisjes hebben ofwel een Buddistisch-Japanese, een Christen-Chinese of Hindu-

Indische achtergrond.  In focusgroepen wordt gepeld naar hun culturele identiteit, visie omtrent 

Aziatische meisjes en  sport, ervaringen met lichamelijke opvoeding en hun motivatie voor 

toekomstige deelname aan fysieke activiteit. 

Uit de gesprekken komt naar voor dat de kijk op en de deelname aan  sport en fysieke activiteit mede 

bepaald wordt door hun religie. De meisjes waren het er allen mee eens dat gebrek aan begrip van 

iemands religieuze praktijk leidt tot een lagere motivatie om fysiek actief te zijn. Dit bleek  vooral 

voor de Hindu-Indiase meisjes. 

 

Een culturele competentie10 (= het vermogen om te begrijpen en te communiceren met mensen die 

cultureel anders dan jij) is nodig om ten volle te  profiteren van de mogelijkheden die sport, 

lichamelijke activiteit , en PE bieden. Via het onderwijs maken meisjes kennis met diversie sportieve 

activiteiten. Leerkrachten hebben een belangrijke rol in de visie  op, en  het motiveren  van meisjes 

tot deelname aan  sport, fysieke activiteiten.  Daartoe is het belangrijk dat ze wel zicht hebben op 

verschillende culturele identiteiten, religies…. 

 

Bijvoorbeeld  

 Gedrag van leerlingen in les beweging begrijpen vanuit een culturele achtergrond 

o Voorbeeld uit gesprekken: Japanse meisjes worden opgevoed met een bepaalde 

gereserveerdheid, geven ruimte aan anderen. Wanneer ze in een ruimte 

opwarmen zullen ze dat in een hoekje doen en andere ruimte geven.  In andere 

culturen zie je eerder haantje de voorste gedrag.  

 Aziatische meisjes en sport 

o Voorbeeld uit gesprekken: “In Azië zijn we conservatiever:  bv Sommige dansen 

zoals die van de Amerikaanse Britney Spears zijn echt provocerend”. 

o Voorbeeld uit gesprekken:  “Er komen niet zoveel vrouwelijke atleten op de TV”. 

o Voorbeeld uit gesprekken: “bij Hinduïsme vormen de kledijvereisten een 

belemmering tot deelname aan sport. Het vergt van de ouders een redelijke 

                                                           
9
 Araki K., Kodani I., Gupta N., Gill DL. (2013). Experiences in sport, physical activity, and physical education 

among Christion, Budhist, and Hindu Asian Adolescent girls. Journal of  Preventive Medicine and Public Health 

(46). 43-46. 

 
10 Voss LD., Hosking J, Metcalf BS., Jeffery AN, Wilkin TJ. (2008). Children from low-impact families 

have less access to sports facilities, but are no less physically active: cross-sectionals study. Child: 

care, health and development (34). 470-474. 

 



 

openheid om hun dochter deel te laten nemen aan sport. Voor de ene is de short 

‘te lang’, voor de andere ‘veel te kort’”. 

 Ervaringen met LO 

o Voorbeeld uit gesprekken: Positieve ervaringen zijn te linken aan de 

communicatie en interactie die er is met vrienden. Ook het ervaren van succes 

was is een factor die positief meespeelt bij hun ervaringen. 

o Voorbeeld uit gesprekken: Negatieve ervaringen zijn te linken aan weinig 

gevarieerde lesinhouden.  We leren er niets. -> belang van opdrachten 

motiverend te maken. 

 Motivatie voor toekomst 

o Verschillende reden tot deelname, niet deelname worden aangehaald:  

 Wel deelnemen omwille van gezondheidsredenen, om niet te worden 

zoals hun inactieve moeders, In Singapore vormen mensen ‘het kapitaal’. 

Het is cruciaal dat ze gezond zijn. 

 Niet deelnemen: omdat tijd besteden aan studeren belangrijker wordt 

ervaren, mijn ouders motiveren met enkel om te studeren.  

 

Onderzoek11 naar de relatie tussen ouderlijk inkomen en het gebruik van buitenschools 

sportfaciliteiten en de relatie tussen algemene fysieke activiteit van jonge kinderen en socio-culturele 

status. 

Een 200-tal kinderen van 7 en 8 jaar droegen gedurende een week een activiteitsmeter. Uit de 

gegevensanalyse blijkt dat kinderen uit lagere inkomensfamilies substantieel minder deelnemen aan 

georganiseerde buitenschoolse sportactiviteiten dan kinderen die komen uit meer welgestelde 

families. Echter, de totale duur  van fysieke activiteit blijkt niet te verschillen tussen beide 

inkomensklassen. Besluitend wordt gesteld dat het inkomen van ouders weinig impact heeft op de 

hoeveelheid dat kinderen bewegen. Wel maken 'rijkere kinderen' meer gebruik van gestructureerde 

buitenschoolse activiteiten. 'Armere kinderen' bewegen meer op een ongestructureerdere manier. 

 

 

 
Play is essential to the social, emotional, cognitive, and physical wellbeing of children beginning in 
early childhood. It is a natural tool for children to develop resiliency as they learn to cooperate, 
overcome challenges, and negotiate with others. Play also allows children to be creative. It provides 
time for parents to be fully engaged with their children, to bond with their children, and to see the 
world from the  perspective of their child. However, children who live in poverty often face 
socioeconomic obstacles that impede their rights to have playtime, thus affecting their healthy 
social-emotional development. For children who are underresourced to reach their highest 
potential, it is essential that parents, educators, and pediatricians recognize the importance of 
lifelong benefits that children gain from play. 

                                                           
11 Milteer RM, Ginsburg KR. (2012). The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and 

maintaining strong Parent-Child Bond: Focus on Children in Poverty. Pediatrics.129-204. 
http://pediatrics.aappublications.org/content/129/1/e204.full.html 
 



 

 
This report addresses issues that may deprive children who live in poverty from gaining the 
maximum benefit from play.  

 
ADVICE FOR PEDIATRICIANS 

 
CONCLUSIONS 
Children who live at or below poverty level in the United States experience educational and health 
disparities from early childhood. These children deserve additional resources to achieve 
academically, foster school engagement, and develop their social and 
emotional competencies. Many children reside in families that face stresses related to daily survival, 
including whether they will have food or safe shelter, leaving less energy to 
focus on enrichment opportunities, including play. Some live in neighborhoods where violence may 
be the norm and children playing on neighborhood playgrounds the exception. School systems are 
focused on overcoming their academic deficiencies in a safe environment often at the expense of 
time for arts, recess, physical education  classes, and after-school activities that include playing, 
despite evidence that supports that what happens in play contributes substantially to social and 
emotional learning, even in the classroom. Regardless of their socioeconomic status, all children 
have the right to safe places to play regularly, during which they develop cognitive, communication, 
problem-solving, negotiation, and leadership skills. They have the right to engage in safe and regular 
physical activity that will decrease the incidence of lifelong health disparities. The physically and 
emotionally healthy children of today will become the productive citizens who will contribute 
positively to society in the future.  
 

 http://www.povertycure.org/library/product/no-child-left-deprived-usa/ 

= kortfilm verhaal waar beleid van de school enorm veel belang hecht aan  leerprestaties. Dit 

ten nadele van andere talenten van kinderen. Vakken die minder expliciet aandacht 

besteden aan leerprestaties wordt zelfs geschrapt. 

12
Engaging in sports activities significantly supports the individual development of 

children and teenagers and gives them access to rich learning opportunities (cf. 

Rauschenbach, 2006). At the same time, sport is the most important leisure activity 

among adolescents (Albert, Hurrelmann & Quenzel, 2010) and plays a key role in 

their lives. Sport can thus be considered a valuable resource for social education 

that allows for reaching large numbers of young people. Research on sport has 

shown, however, that adolescents’ experiences during sports activities can entail both 

positive and negative implications. The efficiency of sports as a resource for social 

education strongly depends on a pedagogically responsible activity design (cf. 

Brandl-Bredenbeck, 2013). 

The German-Brazilian research project outlined here aims to create sports programs 

based on pedagogical insights, with the objective of helping socially deprived children 
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 Brandl-Bredenback Hans-Peter (prof). Educating socially deprived children through sports: developing 

educational programs and evaluation tools from a cross-cultural perspective . http://www.jfz.uni-
augsburg.de/en/Research/Diversity-and-Inclusion/brandl-bredenbeck/ . Internet geraadpleegd op 12/11/2014. 
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and teenagers develop their personalities and acquire core social skills, such as 

communication, discipline, empathy and motivation. Given the importance of 

sports for adolescents from both cultures, this approach seems to be particularly 

promising (for Germany cf. Hurrelmann & Andresen, 2010; Albert, Hurrelmann & 

Quenzel, 2010; for Brazil cf. Alves, Montenegro, Oliveira & Alves, 2005; Matsudo, 

Araújo, Matsudo, Andrade & Valquer, 1998; Brasil, 2011) and helps to reach the 

respective target groups. 

The transnational project orientation facilitates critical reflections of the theoretical 

framework and the methodology deployed in this research. The project has received 

initial funding from BAYLAT, the Bavarian-Latin American Research Alliance. 

 

 

 


