
 

 Aanvraag van een projectsubsidie binnen het 
innovatiefonds voor de lerarenopleiding 

1FB8G-01-130913 

  
Departement Onderwijs en Vorming 
Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs 
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL 
Tel. 02 553 98 61 – Fax 02 553 98 95 
E-mail: hogeronderwijsbeleid@vlaanderen.be 
Website: www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs 

In te vullen door de  
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

 

 
 Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kunnen projectleiders of hun gemachtigden een aanvraag indienen voor de subsidiëring van een project 
binnen het innovatiefonds voor de lerarenopleiding. De subsidie wordt toegekend aan innovatieprojecten die de kwaliteit 
van de lerarenopleidingen ten goede komen. 

Waar vindt u meer informatie? 

Meer informatie over het innovatiefonds voor de lerarenopleiding en thema’s van de innovatieprojecten die voor een 
subsidie in aanmerking komen, vindt u op http://ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/leraar/projecten_innovatie.htm. 

 

 Algemene projectinformatie 

 
1 Vermeld hieronder de titel van het project. 

 ‘t School is van iedereen. Integratie van diversiteit als uitgangspunt in het (hidden) curriculum van de bachelor 
kleuteronderwijs   

 
2 Binnen welk innovatiethema valt het project? 

U mag maar één thema opgeven. 

 Thema 3: Investeren in early childhood education 

 
3 Geef hieronder een samenvatting van het project? 

 Vanaf de eerste dag van de opleiding tot kleuteronderwijzer moet zowel via het hidden als via het expliciete curriculum de 
diversiteit van het kleutervolkje het vanzelfsprekende uitgangspunt zijn. In het bijzonder willen we daarbij meer aandacht 
voor de (voor studenten) relatief onzichtbare problematiek van kinder-/kansarmoede. 
 
Met dit project realiseren we in de opleiding, waarin aandacht voor diversiteit (kansarmoede, migratie) voorlopig pas als 
verdieping in enkele opleidingsonderdelen van het derde jaar aangeboden wordt, een traject aan de hand waarvan we 
alle betrokkenen ondersteunen om een ommezaai naar “diversiteit als uitgangspunt” voor het (hidden) curriculum te 
maken. Daartoe organiseren we eerst docentenstages (ontmoetingen en ervaringskansen rond kans-/kinderarmoede en 
gelijke kansen, gevolgd door supervisies onder begeleiding van experten), mee geïnspireerd door het globaler actie-
onderzoek in samenwerking met 40 kleuterscholen (KBS).  
Die stages bieden aan de docenten de nodige bagage om vervolgens het huidige expliciete curriculum onderbouwd en 
gedragen bij te sturen, evenals om “diversiteit als uitgangspunt” in het hidden curriculum te verweven. Het meer van 
diversiteit doorleefde lesprogramma en lesgeven van docenten zal ten slotte maken dat studenten vanaf de aanvang van 
hun opleiding de diversiteit binnen het kleutervolkje als uitgangspunt voor hun onderwijspraktijk zien. Hun oog voor 
kinder- en kansarmoede van Vlaamse kinderen en meertalige kinderen zal gescherpt zijn.  

      

 
4 Over welke periode loopt het project? 

Het project loopt altijd over een volledig kalender jaar. 

 
 startdatum dag 0 1 maand 0 1 jaar 2 0 1 4  

 
 einddatum dag 3 1 maand 1 2 jaar 2 0 1 4  

 

 Gegevens van de organisatie 

 
5 Vul hieronder de gegevens van de penvoerende organisatie in. 

 naam Katholieke Hogeschool Leuven, departement Lerarenopleiding, Bachelor in het 
onderwijs: Kleuteronderwijs 

 straat en nummer Hertogstraat 178, 3001 Heverlee 

(twee vestigingen: Weerstandsplein 2, 3290 Diest) 
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 postnummer en gemeente 3001 Heverlee 

 voor- en achternaam gemachtigde Wim Bergen – departementshoofd Lerarenopleiding, KHLeuven 

 contactpersoon voor het project Greet Decin - onderzoekscoördinator 

 
6 Vul hieronder de gegevens van het rekeningnummer van de penvoerende organisatie in. 

 
 IBAN B E 2 0 7 8 6 5 4 8 5 8 1 0 5 6                  

 
                       

 
 BIC G K C C B E B B        
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7 Vul hieronder de gegevens in van de organisatie of organisaties waarmee u samenwerkt. 
Als u met meer dan twee organisaties samenwerkt, voeg dan de gegevens van de overige organisaties als een aparte 
bijlage bij uw aanvraag. 

 
 organisatie 1  

 naam Katholieke Hogeschool Limburg 

 straat en nummer Campus Hemelrijk 25 

 postnummer en gemeente 3500 Hasselt 

 voor- en achternaam van de 
medewerker of medewerkers 

Kristof Das (onderzoekscoördinator) 

Ilse Aerden 

 e-mailadres Kristof.das@khlim.be / Ilse.aerden@khlim.be  

 
 organisatie 2  

 naam Dienst Flankerend Onderwijsbeleid 

 straat en nummer Professor Van Overstraetenplein 1 / Grote Markt 1 

 postnummer en gemeente 3000 Leuven / 3290 Diest 

 voor- en achternaam 
medewerker of medewerkers 

Marion Hanot (Leuven) 

Liesbeth Ghoos (Diest) 

 e-mailadres Marion.hanot@leuven.be  / liesbeth.ghoos@diest.be  

 

 Aansluiting bij het innovatiethema 

 
8 Beschrijf hoe uw project aansluit bij het innovatiethema dat in de oproep werd vastgesteld. 

 Als een samenleving via onderwijs wil investeren in 'early childhood education', dan moet dat in de bacheloropleiding 
voor kleuteronderwijs (BAKO) gebeuren. Daar worden de kleuteronderwijzers gevormd die de kinderen in Vlaanderen 
zullen begeleiden in hun schoolervaringen. Zij kunnen met alle kleuters, maar vooral ook met de meest kwetsbaren onder 
hen de eerste en cruciale stappen zetten in "raise the bar, close the gap" (Fullan, 2009). Ze kunnen helpen te voorkomen 
dat een kind zich een vreemde eend in de schoolbijt voelt, en al vanaf het eerste leerjaar achterop hinkt in de vakken die 
er voor de schoolse carrière (willens nillens) toe doen: taal en rekenen.  
 
Daar waar vroeger diversiteit als een randfenomeen toegevoegd werd aan de opleiding, die een centrale focus op het 
witte middenklaskind uitstraalde, wil dit project diversiteit als uitgangspunt installeren. Dat gemiddelde witte 
middenklaskind roept voor de studenten van onze opleiding het gemakkelijkst herkenning op, waardoor zij geneigd zijn 
om hun onderwijs daarop af te stemmen. Met dit project willen we hen van bij de aanvang van hun opleiding leren om de 
grote diversiteit in het kleutervolkje te zien, waarbij wij speciale aandacht vragen voor de meest kwetsbare kinderen, in 
casu de kinderen uit kansarmoede, of ze nu uit een Vlaams gezin komen dan wel ‘nieuwe Belgen’ genoemd kunnen 
worden. Om díe redenen, gezien de duur van het project en vanuit haalbaarheidsoverwegingen focussen we op het 
eerste opleidingsjaar.  
 

Dit innovatieproject betekent voor de opleiding een belangrijke (versnellende) stap in een traject dat reeds aangezet 
werd, en dat moet resulteren in een verankering van "diversiteit als uitgangspunt" in de volledige opleiding, zowel in het 
hidden als in het expliciete curriculum. Dat vraagt tijd en intensiteit, maar zeker ook gedragenheid (Van Veen, 2004; Van 
Veen, 2010). In die zin nemen we de leden van de opleidingscommissie mee in dit project. 

 
9 Beschrijf hoe uw project aansluit bij de beleidsprioriteiten van de Vlaamse overheid. 

 Zoals uit de projectcall blijkt, wil het departement Onderwijs zijn grote steen bijdragen tot een aantal maatschappelijke 
problematieken die (deels) verholpen/voorkomen zouden kunnen worden via beter (adequater) onderwijs voor de meest 
kwetsbare doelgroepen. Voortbouwend op recent wetenschappelijk onderzoek, wenst het departement zo vroeg mogelijk 
in de onderwijsloopbaan van kwetsbare leerlingen in te grijpen om de (op dat ogenblik relatief kleine) kloof tussen 
kinderen weg te werken. Men weet immers dat het onderwijs er – naarmate kinderen ouder worden – minder en minder in 
slaagt om kloven te overbruggen.  

 

 
10 Beschrijf hoe uw project aansluit bij de beleidsprioriteiten van de deelnemende instellingen. 

 De Katholieke Hogeschool Leuven, waartoe de opleiding behoort, wenst de waardengebonden competenties “leren, 
bezieling, samenwerken, initiatief en respect” in alle geledingen van de hogeschool te laten doordringen. Ze zet studenten 
en medewerkers aan tot kritisch en duurzaam denken. Ze wil bijdragen tot de vorming van zelfbewuste, democratisch 
ingestelde en geëngageerde wereldburgers met een open kijk op de multiculturele wereld. 
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Het departement Lerarenopleiding van de KHLeuven, waarvan de opleiding deel uitmaakt, heeft zich voor de komende 
jaren geëngageerd in het uitbouwen van vier Kennis- en Innovatiecentra (KICs). Het projectthema “Early Childhood 
Education” bevindt zich in de doorsnede van twee van die KICs, nl. van KIC1 "Het jonge kind", waarin we de in onze 
opleiding aanwezige expertise rond het ondersteunen van de ontwikkeling van jonge kinderen (0 tot 8 jaar) willen 
consolideren en uitbreiden, en KIC2 “Inclusie, participatie en succes op school”, waarin de lerarenopleiding vanuit een 
grote expertise rond inclusie een voortrekkersrol wenst uit te bouwen wat betreft het omgaan met diversiteit: 
kansarmoede, migratie, inclusie, hoogbegaafdheid, … 
Daarnaast investeert de lerarenopleiding, en ook de BA Kleuteronderwijs, intensief in “Samen opleiden”, een initiatief 
waarmee de samenwerking met het werkveld (i.c. de kleuterscholen) centraal staat. Daarbinnen zit het dubbele spoor van 
de projectcall (kleuterschool via KBS – lerarenopleiding via het Innovatiefonds) als gegoten. De opleiding onderstreept het 
belang van voortdurende wederzijdse afstemming op elkaar en co-constructie met het werkveld, zowel voor de 
opleiding van preservice als voor de professionalisering van inservice kleuteronderwijzer, die de studenten mee opleiden. 
De projectleider en -medewerker engageren zich dan ook voluit om actief deel te nemen aan de binnen het globaler 
actieonderzoek in de kleuterschool (KBS) voorziene intervisiemomenten en workshops.  
Ten slotte sluit verwachte deelname aan een globaler actie-onderzoek ook aan bij de grote investering van de KHLeuven-
lerarenopleiding (en ook de BA Kleuteronderwijs) in praktijkgebaseerd onderzoek en in de integratie van onderzoek 
in onderwijs. De opleiding kan bogen op een 9-tal jaren van succesvol onderzoek- en innovatiewerk, waarbij de 
samenwerking met het werkveld enerzijds, en een grote openheid op Europese en internationale onderzoeksprojecten en 
-resultaten anderzijds, belangrijke pijlers zijn.  
 
Binnen de BA Kleuteronderwijs leeft enerzijds de sterke intentie om “diversiteit en heterogeniteit in elke klas/school” van 
bij de aanvang als uitgangspunt te installeren, vanuit het tweevoudige argument, (1) dat het erkennen van de diversiteit 
een noodzakelijke voorwaarde is voor het werken aan een krachtige leeromgeving voor elke kleuter, in casu de kleuter uit 
een kansarme achtergrond, en (2) dat het benutten van de aanwezige diversiteit de leeromgeving voor alle kleuters 
krachtiger kan maken. In die zin is het herkennen en erkennen van “diversiteit en heterogeniteit in elke klas/school” 
expliciet opgenomen in de recent hernieuwde competentiematrix en in de begeleidings- en beoordelingsformulieren, ook 
voor het eerste jaar  (“heeft oog voor diversiteit aan culturen in de klas en in de schoolomgeving en gaat er respectvol 
mee om”). Daarmee wenst de opleiding ook in te spelen op de snel en sterk veranderende situatie op Vlaams niveau, 
maar ook in de eigen regio (zie verder). De opleiding heeft in deze materie echter al eerder ervaring en expertise 
opgedaan, met name via het Project Aansluiting en Maatschappelijke Differentiatie (1999-2000). In dat kader is een GOK-
module, m.i.v. een GOK-stage, uitgewerkt in het derde opleidingsjaar.  
Vanuit het belang dat de opleiding hecht aan de impact van het hidden curriculum, is zij anderzijds ook sterk overtuigd 
van het principe “walk your talk”: de aandacht voor een respectvolle en krachtige omgang met de diversiteit van het 
kleutervolkje, meer bepaald met kleuters uit de kansarmoede, die zij van studenten vraagt, wil ze via dit project ook zelf 
beter realiseren, meer bepaald wat de omgang met studenten uit de kansarmoede betreft. Door de organisatie van een 
blended traject voor werkstudenten is er namelijk een merkbare toename aan studenten vanuit die achtergrond. 
Daarnaast neemt de jongste jaren ook het aandeel beursstudenten binnen de generatiestudenten toe.  

 

 

 Verloop van het project 

 
11 Beschrijf de doelgroep waarop het project gericht is. 

 Tot de uiteindelijke doelgroep van dit project behoren de kwetsbare kleuters, nl. die kleuters die van huis uit niet datgene 
lijken mee te brengen waarvan men in onderwijs gewoonlijk uitgaat dat het meegebracht wordt. We denken hierbij 
bijvoorbeeld aan (voor de school en het schoolse leren relevante) kennis van de wereld, kennis van de taal, 
leerstrategieën, waarden en normen (die zich uiten in vormen van gedrag), allerlei materiële elementen, en een 
herkenbare/zichtbare ouderbetrokkenheid.  
 
We benaderen die doelgroep niet rechtstreeks, maar via de kleuteronderwijzers-in-opleiding. Zij worden voor vele 
kinderen immers de eerste volwassenen die hen binnen het instituut onderwijs begeleiden. Onderzoek bevestigt dat zij 
een cruciale rol kunnen spelen voor de kwetsbare kleuters die we hierboven beschreven. In het tweede deel van dit 
project richt het project zich expliciet op hen.  
 
Om de kleuteronderwijzers op te leiden met een "stevig hart" voor kwetsbare kleuters heb je een sterk curriculum nodig, 
waarbij het hidden curriculum het expliciete curriculum maximaal ondersteunt. Dat realiseer je enkel als je de opleiders, 
die het expliciete curriculum samenstellen en het hidden curriculum uitdragen, helemaal mee hebt. Deel één van het 
project richt zich op het opleidingsteam zelf. Deze aanbeveling wordt trouwens ook gegeven in het Evalo-rapport (M. 
Valcke e.a., 2013, Als het krijtstof neerdaalt…, een bijdrage aan de beleidsevaluatie van de lerarenopleidingen in 
Vlaanderen): lerarenopleiders moeten meer kansen krijgen om (1) zich te professionaliseren en (2) praktijkervaring op te 
doen in diversiteitscontext. 

 

 
12 Beschrijf de doelstellingen van het project. 

Verwoord de doelstellingen in evalueerbare termen, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

 M.b.t. bewustwording van docenten en voorbereiding van curriculumaanpassingen door docenten, waaronder leden van 
de opleidingscommissie (voornamelijk deel 1 van het project): 

1. de ontwikkeling van een sensibiliseringstraject voor lectoren (waaronder leden van de Opleidingscommissie 
(OC)) in de vorm van een intensieve docentenstage en van deelname aan het globaler actie-onderzoek (KBS). 
Zowel cognitieve doelstellingen (bv. situatie kansarmoede regio Leuven/Diest; belang van impliciet leren; 
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consequentie van uitstel van kloofdichting) als dynamisch-affectieve doelstellingen (bv. ik kan en wil als docent 
ook op dit punt mee het verschil maken);  

2. de actualisering en optimalisering van een bestaande kijkwijzer (gebaseerd op de SGOK-kijkwijzer; 2003), 
waarmee (aspecten van) het (hidden) curriculum van de opleiding kritisch gescreend kan/kunnen worden op 
onderliggende hiaten/fouten/scheeftrekkingen m.b.t. de diversiteit van het kleuterpubliek, en meer bepaald m.b.t. 
de doelgroep kansarme allochtone/autochtone kleuters; 

3. een kritische selectie van pijnpunten in het eigen aanbod (aan de hand van kijkwijzer) en een verantwoorde en 
gemeenschappelijk gedragen vertaling van inzichten uit de docentenstage in een aantal concrete acties rond de 
eigen pijnpunten voor elk van de betrokken docenten; 

4. de voorbereiding van een drietal concrete acties met betrekking tot een meer erkennende omgang ten aanzien 
van studenten uit de kansarmoede in de opleiding, en wel op basis van een status questionis van de 
omgangswijze die de opleiding momenteel realiseert, waarbij de studentengroep zelf ook bevraagd wordt. 
 

M.b.t. effectieve realisatie in het (hidden) curriculum van eerstejaarsstudenten BAKO (voornamelijk deel 2 van het 
project):  

5. de ontwikkeling en realisatie van een sensibiliserend ervaringstraject voor eerstejaarsstudenten, geënt op de 
docentenstage (zie deel 1, punt 1); 

6. de realisatie van en reflectie op de concrete acties binnen het eigen handelen (colleges, workshops, 
stagebezoeken, …) (zie deel 1, punt 2) door elk van de betrokken docenten; 

7. de opstart van een werkgroep ‘doorgaande lijn rond diversiteit als uitgangspunt’ met betrokken docenten (zie 
deel 1), betrokken OC-leden (zie deel 1) en nog niet betrokken docenten (2

e
 opleidingsjaar);  

8. de realisatie van en reflectie op de concrete acties op niveau van de studenten (zie deel 1, punt 4);  
 
M.b.t. de kwaliteitscontrole van het traject (maar zie ook verder):  

9. de voorbereiding en realisatie van een effectmeting rond de docentenstage (zie deel 1, punt 1);  
10. de voorbereiding en realisatie van een (cross-sectionele) pre- en postmeting m.b.t. de bewustwording bij 

studenten van de aanwezigheid van grote diversiteit onder de kleuters, m.n. van kinderen uit de kansarmoede, 
en m.b.t. de specifieke noden en behoeften van de doelgroep (zie deel 2, punten 1 en 2);  

11. de voorbereiding en realisatie van een meting van de beleving van studenten wat betreft de aandacht voor 
kansarmoede op het eigen niveau binnen de opleiding.  

 

 
13 Beschrijf de inhoud en de methode van het project. 

 INHOUD 
Vanaf dag één van hun opleiding moeten studenten kleuteronderwijzer ondergedompeld worden in een leeromgeving met 
een scherp, maar onbevooroordeeld oog en oor voor kinderen uit niet-bevoorrechte thuissituaties. Immers, voor die 
kinderen kunnen en moeten deze kleuteronderwijzers in spe het verschil maken. Zo vroeg mogelijk starten met het 
wegwerken van ongelijkheden levert immers grote winst op, zowel voor het individu zelf als op maatschappelijk vlak, en 
voorkomt irreversibele (negatieve) dynamieken, eveneens zowel op individueel als op maatschappelijk vlak.  
 
De hierboven vermelde ‘leeromgeving’ wordt vormgegeven door de lerarenopleiders en het door hen samengestelde 
curriculum. Deze leeromgeving wordt zowel bepaald door de gemeenschappelijke expertise van de opleiders als door de 
traditie waarin de lerarenopleiding kleuteronderwijs gebed zit. Vanuit die traditie brengt de opleiding een sterke focus mee 
op 'de gemiddelde kleuter', het witte kind uit een middenklasgezin, waarmee de meeste studenten en opleiders vanuit het 
eigen persoonlijk leven en de klassieke didactiek het meest vertrouwd zijn. In de loop der jaren is deze focus binnen de 
lerarenopleiding op de KHLeuven bijgesteld: zo hebben het Project Aansluiting en Maatschappelijke Differentiatie, de 
integratie van aandacht voor de GOK-thema's (Taalvaardigheid, Diversiteit, Sociaal-Emotionele ontwikkeling, enz.), de 
veranderende maatschappelijke situatie (toename aan anderstaligen uit lage SES-achtergronden), de grotere 
zichtbaarheid van kansarmoede (o.a. via onderzoek, maar ook in de blote cijfers (bv. regio Leuven)), ... ervoor gezorgd 
dat het curriculum bijgesteld werd. Dat gebeurde echter vooral in het derde opleidingsjaar: een keuzetraject, de GOK-
module in het derde opleidingsjaar, de toevoeging van alinea's rond meertaligheid/anderstaligheid in stagedocumenten, 
enz. De kern van opleidingsjaren 1 en 2 bleef in dit opzicht grotendeels onveranderd.  
 
De opleiding is zich er echter van bewust dat er een omkering plaats moet vinden: diversiteit is niet langer een 
uitzondering waaraan 'ook' aandacht besteed moet worden; diversiteit is het uitgangspunt. Meer nog, de kleuters die 
vroeger veeleer in de marge van de opleiding onder de aandacht gebracht werden, moeten in het oog van het aanbod 
komen te staan. Voor hen het verschil maken is een essentiële opdracht van het (kleuter)onderwijs. Ondertussen weten 
we bovendien dat wat goed is voor deze kinderen, alle anderen succesvol meeliften (Bellens, Van Landeghem en De 
Fraine, 2012).  
 
Een innovatietraject waarin diversiteit niet langer als randfenomeen, maar als uitgangspunt van een opleiding 
gepositioneerd wordt, is geen sinecure: meer dan puzzelen met studiepunten, vraagt het een gedragen en doorleefde 
visie bij de opleiders. Die is er nog niet. De omslag waarover we spreken, kan niet alleen via gewijzigde 
studiepuntentabellen plaatsvinden, maar moet zich verankeren in de perceptie van de opleiders zelf. Met andere 
woorden, aandacht voor diversiteit moet je uitstralen: in de voorbeelden die je geeft; in datgene waarop je je blik richt 
tijdens een stagebezoek; in het discours dat je hanteert, ook in de wandelgangen. Anders dreigt het krachtige hidden 
curriculum haaks te komen te staan op het expliciete curriculum, en het ook over te nemen. Vandaar de keuze van dit 
project voor een samenspel van dynamisch-affectieve en cognitieve doelstellingen die via gemeenschappelijke, 
beklijvende ontmoetingen met ervaringsdeskundigen, enerzijds, en supervisies met experten, anderzijds, bewerkstelligd 
moeten worden.  
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In dit project geven we lerarenopleiders/modulecoördinatoren van het eerste opleidingsjaar BAKO, samen met leden van 
de opleidingscommissie de kans om via beklijvende activiteiten op eigen niveau een juister, steviger, gefundeerder beeld 
op te bouwen van wat het betekent om als kind vanuit een niet-bevoorrecht milieu de schoolpoort binnen te stappen 
(voorjaar 2014).  
 
Vervolgens begeleiden we deze lectoren om het eigen aanbod (colleges, stagebezoeken, workshops, …) en het 
curriculum van het eerste opleidingsjaar door de bril van de nieuw verworven inzichten te evalueren en aan te passen (bv. 
een extra leerervaring, een aanpassing van het stageparcours, aanpassingen in het cursusmateriaal, …) (najaar 2014).  
 
Flankerend aan deze twee grote activiteiten zorgt de opleidingscommissie er enerzijds voor dat ze de verworvenheden 
rond een visie op diversiteit vertaalt én bergt op zo'n manier dat ze die in alle relevante beslissingen mee kunnen laten 
spelen. Er liggen als het ware steeds enkele door deze verworvenheden gekleurde brillen op de vergadertafel. Anderzijds 
ontstaat in de schoot van het OC een werkgroep rond “doorgaande lijn rond diversiteit als uitgangspunt” voor de 
opleiding, waarin betrokken docenten uit deel 1, OC-leden die bij deel 1 betrokken waren, en ook docenten 
Opleidingsjaar 2 zetelen.  
 
De KHLeuven bevindt zich voor dit project in een unieke situatie. Gevestigd op twee locaties met een eigen 
‘kansarmoede problematiek’ kan dit thema vanuit een brede focus worden benaderd. Leuven, als centrumstad, heeft 
binnen Vlaams-Brabant het groot aandeel kansarmen (in het centrum 33%). In het arrondissement Leuven ziet men de 
laatste jaren bovendien een sterk stijgende trend in de evolutie van de geboorten in kansarme gezinnen. Diest is een 
regio waar plattelandsarmoede sterk aanwezig is. Het is daarenboven een van de Vlaams-Brabantse steden met 
procentueel het grootst aantal GOK-leerlingen in het basisonderwijs in Vlaams-Brabant (meer dan 34%). Beide steden 
huisvesten daarenboven relatief veel leerlingen met een risicoschoolloopbaan (De Maesschalck, De Rijck en Broos, 
2011). 
 
 

METHODE 
Dit project heeft twee te onderscheiden fasen waarbij de eerste zich expliciet richt op het (hidden) curriculum van de 
opleiding tijdens het huidige academiejaar (voorjaar 2014) en de tweede zich richt op een try-out bij startende 
eerstejaarsstudenten in een nieuw academiejaar, een verankering in het expliciete curriculum van het eerste 
opleidingsjaar én de opstart van een doorgaande lijn “diversiteit als uitgangspunt”  (najaar 2014).  
 
De eerste fase (voorjaar 2014) start met de ontwikkeling en realisatie van een pre-meting bij de huidige studenten 1 
BAKO rond hun bewustzijn van diversiteit als evidentie in een kleuterklas (doelstelling 10). De meting gebeurt via kritische 
stellingen, een casus, te becommentariëren beeldmateriaal. Zowel de studenten van Diest als die van Heverlee worden 
betrokken, waardoor de effectiviteit van het programma op een brede schaal getoetst wordt. 
 
Daarnaast  neemt een groep docenten van beide vestigingsplaatsen (Leuven en Diest) en één docent van spiegelpartner 
KHLim, samen met leden van de opleidingscommissie BAKO KHLeuven, deel aan een intensief sensibiliseringstraject  
rond de kansarmoedeproblematiek (doelstelling 1). Cognitieve en dynamisch-affectieve doelen worden bewerkstelligd: 
deze docenten krijgen meer voeling met, verwerven meer inzicht in, worden zich meer bewust van … wezenlijke aspecten 
van diversiteit, toegespitst op kansarmoede. Zij doen dat via ontmoetingen en ervaringsdagen rond deze problematiek, 
voorafgegaan en/of gevolgd door supervisies onder leiding van experten en ervaringsdeskundigen. Flankerend 
Onderwijsbeleid van de steden Leuven en Diest bevestigden dat ze de opleiding willen ondersteunen in de realisatie van 
deze docentenstage (zie intentieverklaringen), ook het RISO (Vlaams Brabant zal hierin betrokken worden). Dit traject 
wordt geflankeerd door een (kwalitatieve) effectmeting (via focusgesprekken) (doelstelling 9).  
 
De diepgaande ervaring moet ertoe leiden dat kritische punten in het (hidden) curriculum van eerstejaarsstudenten 
aangestipt worden. Daartoe wordt de bestaande kijkwijzer (gebaseerd op de SGOK-kijkwijzer; 2003), geactualiseerd en 
geoptimaliseerd (doelstelling 2). Zo kan/kunnen (aspecten van) het (hidden) curriculum van de opleiding kritisch 
gescreend worden op onderliggende hiaten/fouten/ scheeftrekkingen m.b.t. de diversiteit van het kleuterpubliek, en meer 
bepaald m.b.t. de doelgroep kansarme allochtone/autochtone kleuters. Spiegelpartner KHLim geeft aan in welke mate de 
opgebouwde inzichten ook transfereerbaar zijn naar andere hogescholen. 
 
Op basis van deze opgebouwde en onderbouwde kennis (verwerkt in een kijkwijzer) wordt het curriculum van het eerste 
semester van het eerste opleidingsjaar kritisch tegen de lamp gehouden en wijzigingen binnen het lopende programma 
voorgesteld en uitgewerkt. Elke betrokken lector formuleert een drietal concrete acties, die kritisch gefeedbackt (en dus 
ook mee gedragen) worden door de andere docenten (doelstelling 3). De nodige stappen worden gezet om een realisatie 
van die acties in fase 2 van het project mogelijk te maken. Daarnaast wordt een ervaringstraject, inpasbaar in het huidige 
curriculum van het eerste semester van het eerste opleidingsjaar, voorbereid dat vormgegeven en (zowel in Leuven als in 
Diest) gerealiseerd wordt in fase 2 van het project (m.h.o. doelstelling 5). Ook hier geeft spiegelpartner KHLim aan wat op 
welke manier transfereerbaar is naar andere hogescholen.  
 
De laatste actie in deze eerste fase betreft het omgaan met diversiteit op niveau van de opleiding. Het gaat hier om de 
wijze waarop het docententeam aan de slag gaat met studenten uit een kansarmoedecontext. Onder andere naar 
aanleiding van het recent gestarte blended traject voor volwassen (werk)studenten zien we het aantal 
doelgroepstudenten immers toenemen. Met het docententeam wordt in deze eerste fase kritisch gekeken naar de actuele 
omgang. Die kritische reflectie wordt gevoed door een (anonieme) bevraging van de studenten. Vervolgens wordt gezocht 
naar een drietal verbeteracties, te realiseren in fase 2 van het project (doelstelling 4).  
 
 
Fase twee omvat de realisatie van het traject van kritische ervaringssituaties voor studenten (doelstelling 5) en het 
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door/voor individuele docenten bijgestuurd curriculum (doelstelling 6) in het eerste opleidingsjaar. Hierna volgt een 
postmeting (december) bij deze studenten rond het diversiteitsbewustzijn (doelstelling 10). Deze studenten staan dan 
even ver in de studieloopbaan als de studenten van de premeting, zodat een vergelijking mogelijk is. Naar aanleiding van 
de realisatie (doelstelling 8) van enkele concrete acties met betrekking tot de omgang van docenten met 
doelgroepstudenten wordt een beperkte (kwalitatieve) effectmeting georganiseerd (via focusgesprekken) (doelstelling 11). 
In deze fase wordt ten slotte ook een opleidingswerkgroep opgestart rond ‘doorgaande lijn voor diversiteit als 
uitgangspunt’, waaraan docenten-ervaringsdeskundigen (zie deel 1), betrokken OC-leden (zie deel 1) en nog niet 
betrokken docenten (2

e
 opleidingsjaar) actief deelnemen. De werkgroep tekent een plan uit voor verankering van het 

ideeëngoed door de opleiding heen, met name verder bouwend op de nieuwe aanzet in het eerste opleidingsjaar  
(doelstellingen 5 en 6) en op de reeds aanwezig expertise in de opleiding (zie vooral derde opleidingsjaar). Tot het plan 
behoren ook acties op het niveau van de studenten zelf (walk your talk) (doelstellingen 4 en 8). 
 
 
Werkpakket 1: effectmeting (doelstellingen 9, 10, 11) 
 
1.1 ontwikkeling en realisatie van een (kwantitatieve) pre- en postmeting rond het diversiteitsbewustzijn bij 
studenten kleuteronderwijs 
 
Activiteiten 

 opstellen, afnemen en verwerken van pre- en postmeting 

 pretesting  en controletesting (KHLim) 
Output 

 effectiviteitsmeting: hebben de gerealiseerde interventies op niveau van het (hidden) curriculum een 
meerwaarde?  

Betrokkenen + begroting 

 projectleider BAKO KHLeuven: 14 dagen (7% FTE) 

 Resonansgroep: KHLim: 3 dagen (1,5% FTE) 
 
1.2 ontwikkeling en realisatie van een (kwalitatieve) effectmeting rond de docentenstage  
 
Activiteiten 

 voorbereiden, realiseren en verwerken van focusgesprekken 
Output 

 antwoord op de vraag “Welk effect heeft de docentenstage gehad? Wat waren meest/minst beklijvende 
ervaringen?” 

Betrokkenen + begroting 

 projectleider BAKO KHLeuven: 3 dagen (1,5% FTE) 
 
1.3 ontwikkeling en realisatie van een (kwalitatieve) effectmeting rond de omgang met doelgroepstudenten in de 
opleiding 
 
Activiteiten 

 voorbereiden, realiseren en verwerken van focusgesprekken 
Output 

 antwoord op de vraag “Hoe ervaren de studenten de inspanningen van de opleiding om beter, gepaster, 
effectiever om te gaan met doelgroepstudenten?” 
 

Betrokkenen + begroting 

 projectleider BAKO KHLeuven: 3 dagen (1,5% FTE) 
 
 
Werkpakket 2: ontwikkeling en realisatie van intensieve stage rond kansarmoede, voor docenten enerzijds, voor 
studenten anderzijds (doelstellingen 1 en 5) 
 
Activiteiten 
Binnen fase 1van het project 

 Bronnenonderzoek naar pijnlijke schoolervaringen voor kinderen uit kansengroepen. 

 In samenspraak met welzijnssector een aantal kritische ervaringen organiseren in een traject voor lectoren. 

 Realisatie van een binnen de belasting haalbaar docententraject (6 BAKO KHLeuven, 1 KHLim) met 
inventariseren van eyeopeners via ervaringsreconstructies, focusgesprekken die zich richten op de betekenis 
van deze ervaringen voor het eigen lesgeven, de voorbeelden e.d. en supervisies onder leiding van experten. 

 Voorbereiding van een realistisch sensibiliseringstraject voor relatief grote groepen eerstejaarsstudenten. 
 

Binnen fase 2 van het project 

 Try-out bij eerstejaarsstudenten  
Output 

 Een beproefd scenario voor een ervaringstraject voor lectoren en voor een sensibiliserend traject voor 
eerstejaarsstudenten.  

Betrokkenen + begroting 

 Rechtstreeks betrokkenen 
o KHLeuven BAKO 
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 Projectleider: organisatie en opvolging + doorontwikkelen: 40 dagen 
 7 lectoren (2 leden OC, 2 lectoren Heverlee, 2 lectoren Diest, 1 lector KHLim) doorlopen 

traject, elk 6 dagen = 42 dagen 
o Ervaringsdeskundigen aangeleverd vanuit welzijnssector (expertise inkopen):12 dagen (* 1000 euro per 

dag)  
o Consult supervisies experten (HIVA, CTO, SDL Vierde wereld, ...): 10 consulten (*200 euro/consult) 

 Resonansgroep 
o Verantwoordelijken Flankerend Onderwijsbeleid van Diest en Leuven: onkostenvergoeding + 

representatiekosten 
o RISO Vlaams-brabant: onkostenvergoeding + representatiekosten 

 
 
 
Werkpakket 3: realisatie van opleidingsmateriaal, nl. (1) actualisering en optimalisering van een kijkwijzer, en (2) 
bijsturing colleges, workshops, stage-opdrachten en stagebegeleiding (doelstellingen 2, 3, 6) 
 
Activiteiten 
Binnen fase 1 van het project 

 Verwerking van resultaten van analyse van kritische ervaringen uit fase 1 en bronnenonderzoek in kijkwijzer 

 Try-out van kijkwijzer door lectoren op eigen aanbod (syllabus, college, stagebegeleiding, opdrachten, …), 
afbakenen van haalbare set van mogelijke verbeteracties (via critical friendship)  en voorbereiding van die 
geselecteerde verbeteracties 

Binnen fase 2 van het project 

 Realisatie van verbeteracties in sem 1 van eerste opleidingsjaar , en kritische reflectie op realisatie 
 
Output 

 Geoptimaliseerde en geactualiseerde kijkwijzer “diversiteit als uitgangspunt” voor de opleiding 

 Nieuw ontwikkelde, beproefde curriculumdelen voor eerste opleidingsjaar 
 
Betrokkenen + begroting 

 BAKO KHLeuven  
 Projectleider: procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning van optimalisering/actualisering van 

opleidingskijkwijzer “diversiteit als uitgangspunt”; procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning van 
aanpassingen eigen aanbod door 7 lectoren: 30 dagen 

 7 lectoren (2 leden OC, 2 lectoren Heverlee, 2 lectoren Diest, 1 lector KHLim): try-out kijkwijzer en uitwerken 
bijgestuurd aanbod, lectoren Heverlee elk 4 dagen, lector KHLim 6 dagen. Samen maakt dat 37 dagen 

 
 
Werkpakket 4: implementatie op opleidingsniveau 
 
Activiteiten 
 
Binnen fase 1 van het project  

 Opvolging van het project door minimaal 2X op de agenda van de opleidingscommissie te plaatsen m.b. 
rapportering en voorbereiding opstart werkgroep ‘doorgaande lijn diversiteit als uitgangspunt’ (2 keer 3u) 
 

Binnen fase 2 van het project  

 Opvolging activiteiten van werkgroep ‘doorgaande lijn diversiteit als uitgangspunt’, inventarisering van wenselijke 
veranderingen m.b.t. het expliciete curriculum.  (2 keer 3u) 

 
Betrokkenen +begroting 

 8 leden van de opleidingscommissie, in het bijzonder de leden die het traject opvolgen 

 8 keer 12u = 12 dagen (6%, cofinanciering opleiding) 
 
Werkpakket 5: disseminatie 
 
Activiteiten 
Interne disseminatie via bijgestuurde curriculum en opleidingsdagen 
Externe disseminatie: 

 Verspreiding van kijkwijzer, uitgewerkte materialen en model ervaringssituaties naar andere 
lerarenopleiding via forum School of Education en naar sociale hogescholen 

 Mentorenvorming voor werkveld om studenten op stage te begeleiden in problematiek 
kansarmoede 

 
Betrokkenen + begroting 

 Projectleider BAKO KHLeuven: 10 dagen 

 KHLim: 5 dagen  
 
Werkpakket 6 projectleiding en management.   
Activiteiten  

 Kwaliteitsbewaking (zie rubriek 6) 
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 Verslaggeving 

 Administratieve en financiële opvolging 
 
Betrokkenen + begroting 

  Projectleider : BAKO KHLeuven: 40 dagen 

 

 

 Verwachte output van het project 

 
14 Beschrijf de verwachte output van het project. 

Geef een zo concreet mogelijke beschrijving, bijvoorbeeld  aan de hand van materialen, documenten, realisaties 
enzovoort. 

 Zie hierboven bij werkpakket 1, 2, 3 en 4 

 

 
15 Beschrijf hoe u de resultaten van het project zult verspreiden.  

Geef een zo concreet mogelijke beschrijving, bijvoorbeeld aan de hand van activiteiten, materialen enzovoort, en 
eventueel gestaafd met voorbeelden. 

 Zie hierboven werkpakket 4 

 

 
16 Beschrijf hoe de resultaten van het project relevant en bruikbaar zijn voor andere lerarenopleidingen. 

 Naast de opleiding Bachelor Kleuteronderwijs van de KHLeuven is de KHLim ook betrokken partij. Dit maakt dat de 
overdraagbaarheid naar andere instellingen constant in het oog gehouden zal/moet worden. 

Zo zal het ervaringstraject voor lectoren, het instrument voor diversiteitsbewustzijn en de ontwikkelde kijkwijzer voor het 
curriculum instellingsoverstijgend van toepassing zal zijn 

 
17 Beschrijf eventuele vervolgacties van het project. 

  
1. Docentenstage voor andere lectoren in de wereld van diversiteit 
2. Bijsturen van het curriculum van het tweede en derde opleidingsjaar 
3. Kijkwijzer kan in een later stadium gebruikt worden om een toolkit te ontwikkelen om het expliciete curriculum bij 

te sturen. 

 

 

 Interne kwaliteitszorg 

 
18 Beschrijf hoe de kwaliteit van het project gegarandeerd zal worden. 

  
De kwaliteit van dit project wordt gewaarborgd door volgende initiatieven: 
- De opvolging en aansturing van het project door de PDCA-cyclus. De projectleider evalueert tweemaandelijks en 

stuurt het project bij via de PDCA-cyclus op vlak van timing en goed verloop van de verschillende werkpakketten, 
beoogde deelresultaten en ingezette taskforce. Geregeld wordt verslag uitgebracht aan de 
stuurgroep/resonansgroep. 

- De oprichting van een stuurgroep/resonansgroep. Deze groep bewaakt enerzijds de goede match tussen de 
ontwikkelde initiatieven en de doelgroep waarvoor die bestemd zijn. Anderzijds bewaakt ze ook de goede opvolging 
van de verschillende taakpakketten en de tijdsinvestering en financiële investeringen die in het project aangegaan 
worden. Zij adviseert in gevolgd bronnenonderzoek, gevolgde methoden, realisatie en het betrekken van een breder 
netwerk op basis van de aangeleverde verslagen vanuit de PDCA-cyclus die doorheen het project wordt 
aangehouden. De stuurgroep komt viermaandelijks samen en bestaat uit inhoudelijke specialisten m.b.t. het thema 
kansarmoede (RISO, …) verantwoordelijken flankerend onderwijsbeleid van de steden Leuven en Diest (zie 
intentieverklaringen), vertegenwoordigers uit een andere opleiding, nl. KHLim (zie intentieverklaring) en de betrokken 
OC leden (opleidingscommissie). De resonansgroep komt 3X samen tijdens het projectverloop.  

- De budgettaire opvolging wordt gegarandeerd door de recent ontwikkelde projectendatabank KHLeuven, die 
bijvoorbeeld knipperlichten biedt wanneer een project tussentijdse budgettaire grenzen niet respecteert.  

 
 
 
 
M.b.t. de kwaliteitscontrole van het traject (maar zie ook verder):  

 de voorbereiding en realisatie van een effectmeting rond de docentenstage (zie deel 1, punt 1);  

 de voorbereiding en realisatie van een (cross-sectionele) pre- en postmeting m.b.t. de bewustwording bij 
studenten van de aanwezigheid van grote diversiteit onder de kleuters, m.n. van kinderen uit de kansarmoede, 
en m.b.t. de specifieke noden en behoeften van de doelgroep (zie deel 2, punten 1 en 2);  

 de voorbereiding en realisatie van een meting van de beleving van studenten wat betreft de aandacht voor 
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kansarmoede binnen de opleiding.  

 

 
19 Beschrijf de initiatieven die zullen worden genomen voor de professionalisering van de medewerkers. 

 Zit in het project mee inbegrepen 

 

 

 Gegevens van de projectleider 

 
20 Vul hieronder de persoonlijke gegevens van de projectleider in. 

 voor- en achternaam Chris Mazarese 

 instelling Katholieke Hogeschool Leuven, Departement Lerarenopleiding, Bachelor 
Onderwijs: Kleuteronderwijs 

 telefoon- of gsm-nummer 016375600 

 e-mailadres Chris.mazarese@khleuven.be 

 ervaring voor dit project. Is coördinator van het opleidingsonderdeel ‘diversiteit en leren’.  Bouwde 
onderzoekservaring op a.d.h.v. het PWO onderzoek ‘multimedia en gelijke 
onderwijskansen’ 

 taken tijdens het project Zie werkpakket 1, 2, 3, 5 en 6 

 gespendeerde tijd aan het project 70 % FTE 

 

 Gegevens van de projectmedewerkers 

 
21 Moeten er nog projectmedewerkers aangeworven worden? 

  ja. Beschrijf hieronder het gewenste profiel. 

       

  nee  

 
22 Vul hieronder de persoonlijke gegevens van de projectmedewerkers in. 

Als er meer dan twee medewerkers aan het project deelnemen, voeg dan de gegevens van de overige medewerkers als 
een aparte bijlage bij uw aanvraag. 

 
 projectmedewerker 1  

 voor- en achternaam Ilse Aerden 

 instelling Katholieke Hogeschool Limburg, departement Hemelrijck 

 telefoon- of gsm-nummer 0479 25 57 63 

 e-mailadres Ilse.aerden@khlim.be 

 ervaring voor dit project. Ilse bouwde een stevige reputatie op als lesgever/nascholer, procesbegeleider en 
coach i.v.m. zorg, kansarmoede, welbevinden op school (WOS), talentontwikkeling 
en ervaringsgericht onderwijs 

 taken tijdens het project Zie werkpakket 1.1, werkpakket 2, werkpakket 3 en werkpakket 5 

 gespendeerde tijd aan het project 10 % FTE 

 
 projectmedewerker 2-7  

 voor- en achternaam Marien Laeremans, Nele Vanhemel, Marijke Mondelaers, Els Bogaert, Johan 
Theunis, Ellen Vancauwenberghe  

 instelling Katholieke Hogeschool Leuven, Departement Lerarenopleiding, Bachelor 
Onderwijs: Kleuteronderwijs 

 telefoon- of gsm-nummer 016/375600 

 e-mailadres Marien.laeremans@khleuven.be ; nele.vanhemel@khleuven.be ; 
marijke.mondelaers@khleuven.be ; els.bogaert@khleuven.be ; 
johan.theunis@khleuven.be ; ellen.vancauwenberghe@khleuven.be  
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 ervaring voor dit project. 2 docenten pedagogische wetenschappen, 1 docent taal, 1 docent wiskunde, 1 
docent muziek, 1 docent bewegingsopvoeding (3 personen vestigingsplaats Diest, 
3 personen vestigingsplaats Heverlee) 

Gebruik van kijkwijzers, stagebegeleiding studenten, werken aan geïntegreerde 
projecten, lesgevers module GOK 

 taken tijdens het project Zie werkpakket 2 en werkpakket 3 

 gespendeerde tijd aan het project 6 keer  5  % FTE 

 

 Budget voor het project 

 
23 Vermeld in de onderstaande tabel welk budget er voor het project nodig is. 

Voor het centrale beheer en de algemene exploitatie van het project mag u maximaal 10% van de totale kosten rekenen. 

 
   beschrijving  subtotaal 

 1 loonkosten  Projectleider: 140 dagen, 70% FTE 
6 projectmedewerkers KHLeuven: elk 5% 
1 projectmedewerker KHLim: 10% 
8 OC-leden KHLeuven: elk 0,75% 

 81200 euro 

 2 werkingskosten          euro 

 2.1 centraal beheer en 
algemene exploitatie 

 Logistiek (ICT, administratie, copies, materialen, …) 3000 
per VTE 

 3480 euro 

 2.2 materiële organisatie  transportkosten  
- KHLim (enkele rit 70 km, 14 dagen) 
- Ervaringsdeskundigen 
- Experten (4 man, 4 ontmoetingen)  
 
publicatiekosten 

 1400 euro 

 2.3 honoraria  consult supervisies experten (HIVA, CTO, SDL Vierde 
wereld, ...) (10 keer 2u oftwel 10 keer 300 euro) 
 
Ervaringsdeskundigen (12 dagen, eenheidsprijs 1000 
euro) 

 15000 euro 

 2.4 andere kosten medewerkers  Representatiekosten voor experten  (RISO, flankerend 
onderwijsbeleid van steden, …), (4 bijeenkomsten, elk 
500 euro) 

 2000 euro 

 3 uitrustingskosten  Laptop projectmedewerker  1100 euro 

 
 4   totaal  104180 euro 

 

 Financieringsbronnen voor het project 

 
24 Vermeld in de onderstaande tabel de financieringsbronnen van het project. 

De projectmiddelen uit het innovatiefonds die u bovenaan in de tabel moet invullen, bedragen maximaal 125 000 euro. 

 
 financieringsbronnen  bedrag  

  gevraagde projectmiddelen innovatiefonds  99980 euro  

  eigen middelen  4200 euro  

  andere subsidies        euro  

      
  totaal  104180 euro  

 

 Ondertekening door de projectleider of de gemachtigde 

 
25 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 
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 datum dag 0 3 maand 1 1 jaar 2 0 1 3  

 
 handtekening       

 voor- en achternaam  Greet Decin 
 


