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1. Inleiding 
 

Om diversiteit en in het bijzonder de aandacht voor de relatief onzichtbare problematiek van 

(kinder)kansarmoede,  vanaf het begin van de opleiding te integreren in het hidden en expliciete 

curriculum van de bachelor kleuteronderwijs KHLeuven1 , werd in 2013 een projectaanvraag 

ingediend bij het innovatiefonds voor de lerarenopleiding.  De aanvraag sloot aan bij het 

innovatiethema ‘early childhood education’. Kleuteronderwijzers kunnen namelijk met alle kleuters, 

maar vooral ook met de meest kwetsbare kinderen de eerste cruciale stappen zetten in ‘raise the 

bar, close the gap’ (Fullan, 2009).  

Het innovatieproject  (2014) ’t School is van iedereen.  Integratie van diversiteit als uitgangspunt in 

het (hidden) curriculum van de bachelor kleuteronderwijs liep van maart tot eind december 2014 in 

de opleiding bachelor Kleuteronderwijs van de KHLeuven2, vestigingsplaatsen Diest en Heverlee (nu 

UCLL Leuven).   

Om een van diversiteit doordrongen (hidden) curriculum te realiseren is een gedragenheid door het 

hele team nodig (Van Veen, 2010).  Het projectteam BAKO KHleuven bestond  naast de 2 

projectleiders-docenten Chris Mazarese (BAKO Heverlee) en Nele Vanhemel (BAKO Diest) dan ook uit  

en  8 projectmedewerkers-vakdocenten3 uit beide vestigingsplaatsen. Ook de onderzoekscoördinator 

en de onderzoeksmedewerker4 maken deel uit van het eigen BAKO-team. Voor een overzicht van het 

ganse projectteam verwijzen we naar http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/projectteam.html 

In dit resultatenverslag ligt de focus op de concrete output van het project en de overdraagbaarheid 

ervan naar andere lerarenopleidingen. We ordenen deze resultaten per werkpakket. Daarvoor 

baseren we ons op de rubricering gehanteerd in de projectaanvraag voor het innovatiefonds voor de 

lerarenopleiding.  Daar omschreven we  het geheel van projectactiviteiten en hun output in zes 

werkpakketten gekoppeld aan de projectdoelstellingen. 

In het aparte activiteitenverslag geven we een bondige neerslag van gerealiseerde werkzaamheden 

en hun tijdspad, geordend per werkpakket. De besteding van de budgettaire middelen wordt 

weergegeven in een afzonderlijk financieel verslag. 

Voor verdere informatie of concretisatie verwijzen we soms naar de projectweebly waarin we  zowel 

documenten met betrekking tot het projectproces verzamelden als concrete materialen die 

ontwikkeld werden binnen dit project: http://tschoolisvaniedereen.weebly.com.   Op de homepage 

van deze website is een handzame ‘weebly-wijzer’ voor de bezoeker te vinden. 

                                                           
1
 In samenwerking met partneropleiding BAKO KHLim en de Dienst Flankerend Onderwijsbeleid (Diest) 

2
 Aan het driedaagse docententraject rond kansarmoede namen ook 3 docenten van BAKO KHLim deel: Ilse 

Aerden, Cristina Dalli Cardillo en Evelien Vanderaerden. 
3
 Annick Kempeneers (H), Marien Laeremans (H), Griet Maes (D), Mieke Neven (H), Johan Theunis (D), Ellen 

Vancauwenberghe (H), Cathérine Van Eyen (H) en Limke Verhellen (D) 
4
  Respectievelijk Lieve Verheyden en Caroline Vancraeyveldt 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/projectteam.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/
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2.Context  
Voortbouwend op recent wetenschappelijk onderzoek, wenst het departement Onderwijs zo vroeg 

mogelijk in de onderwijsloopbaan van kwetsbare leerlingen in te grijpen om de (op dat ogenblik nog 

relatief kleine) kloof tussen kinderen weg te werken. “Wetenschappelijk onderzoek heeft het belang 

aangetoond van goede voorschoolse voorzieningen en sterk kwaliteitsvol onderwijs in de eerste 

levensjaren voor de sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen. (…) Optimaal 

investeren in jonge, kwetsbare kinderen en hun omgeving is dus cruciaal voor hun toekomst.” (Roose 

e.a., 2014, p.4) 

 

Tot de uiteindelijke doelgroep van dit project behoren dan ook de kwetsbare kleuters, met name die 

kleuters die van huis uit niet datgene lijken mee te brengen waarvan men in ons 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 schooltaal, leerstrategieën, 

waarden en normen (die zich uiten in vormen van gedrag), allerlei materiële elementen en een 

herkenbare of zichtbare ouderbetrokkenheid. Meer nog, deze 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, ook alle andere kleuters 

succesvol laat meeliften (Bellens, Van Landeghem en De Fraine, 2012).  

 
In dit project benaderen we de doelgroep niet rechtstreeks, maar via kleuteronderwijzers-in-

opleiding. Zij worden voor vele kinderen immers de eerste volwassenen die hen binnen het instituut 

onderwijs begeleiden. Onderzoek5 bevestigt dat zij een cruciale rol kunnen spelen voor de kwetsbare 

kleuters die we hierboven beschreven.  

 

Om kleuteronderwijzers op te leiden met een "stevig hart" voor kansarme kleuters is een sterk 

curriculum nodig, waarbij het hidden curriculum het expliciete curriculum maximaal ondersteunt. 

Dat kan enkel als de opleiders, die het expliciete curriculum samenstellen en het hidden curriculum 

uitdragen (‘walk your talk’), zelf sterk genoeg doordrongen zijn van ‘diversiteit’ in zijn vele facetten 

en contexten. Zij moeten dan ook  meer kansen krijgen om zich te professionaliseren en 

praktijkervaring in een diversiteitscontext6 op te doen. Zij moeten met andere woorden de kans 

krijgen om – net als de studenten- via beklijvende activiteiten op eigen niveau een juister, breder en 

gefundeerder beeld op te bouwen van wat het betekent om als kind vanuit een niet-bevoorrecht 

milieu de schoolpoort binnen te stappen. Enkel op die manier kunnen hun lessen en de voorbeelden 

die ze daarin geven, hun stagebezoeken, gesprekken en omgang met studenten en het discours dat 

zij hanteren van deze visie doordrongen zijn.     

                                                           
5
 Roose, I. Pulinx, R. en Van Avermaet, P. (2014). Kleine kinderen, grote kansen.  Hoe kleuterleraars leren 

omgaan met armoede en ongelijkheid. Koning Boudewijnstichting i.s.m. de Vlaamse overheid.  Kortrijk: Jo 
Vandenbulcke BVBA. 
6 Deze aanbeveling wordt trouwens ook gegeven in het Evalo-rapport: Valcke M., Rots, I. en Struyven, K. (2012) 

Als het krijtstof neerdaalt… Een bijdrage aan de beleidsevaluatie van de lerarenopleidingen in Vlaanderen. 

Bestuurlijke samenvatting. 
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BAKO KHLeuven wil diversiteit en heterogeniteit in elke klas of school van bij het begin van de 

opleiding als uitgangspunt 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 het curriculum 

werden daartoe al eerder stappen ondernomen.  Zo werd in 2012 het herkennen en erkennen van 

“diversiteit en heterogeniteit in elke klas of school”  al expliciet opgenomen in de competentiematrix 

en in de begeleidings- en beoordelingsformulieren stage, ook voor het eerste opleidingsjaar.   

Ervaring en expertise met gelijke onderwijskansen had BAKO KHLeuven in het verleden reeds 

opgedaan via het Project Aansluiting en Maatschappelijke Differentiatie (1999-2000).  Het project 

zorgde toen al  voor teambrede aandacht voor de GOK-thema's (taalvaardigheid, diversiteit, sociaal-

emotionele ontwikkeling, ...), voor de veranderende maatschappelijke situatie (toename aan 

anderstaligen uit lage SES-achtergronden) en voor de grotere zichtbaarheid van kansarmoede (o.a. 

via onderzoek, maar ook in de blote cijfers, bv. regio Leuven).  Het curriculum werd dan ook toen al 

bijgesteld, maar dat gebeurde voornamelijk in het derde opleidingsjaar:  de invoering van 

keuzetrajecten, een GOK-module en GOK-stage, de toevoeging van alinea's rond meertaligheid en 

anderstaligheid in stagedocumenten…. De kern van het eerste en tweede opleidingsjaar bleef echter 

grotendeels onveranderd.  De opleiding is zich er dus 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.  

 

Het project ’t School is van iedereen sluit dan ook duidelijk aan bij de beleidsprioriteiten van de 

eigen hogeschool en het departement lerarenopleiding KHLeuven.   

Zo bevindt het projectthema ‘early childhood education’ zich in de doorsnede van twee Kennis- en 

Innovatiecentra (KIC’s) KHLeuven, 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 onze 

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 eigen BAKO-opleiding, intensief in “Samen 

opleiden”, een initiatief waarmee de samenwerking met het werkveld (i.c. de kleuterscholen) 

centraal staat. De opleiding onderstreept het belang van voortdurende wederzijdse afstemming en 

co-constructie met het werkveld, zowel voor de opleiding van preservice als voor de 

professionalisering van inservice kleuteronderwijzers, die de studenten mee opleiden.  

Ten slotte sluit de deelname van de projectleden aan het professionaliseringstraject ‘De Kloof een 

beetje dichten’7 ook aan bij de grote investering van DLO en BAKO KHLeuven in praktijkgebaseerd 

onderzoek en in de integratie van onderzoek in onderwijs.  

 

   

 

                                                           
7
 Een initiatief van de BAKO-opleidingen HUB (Odisee Brussel), Artvevelde (Gent) en Karel de Grote 

(Antwerpen) binnen hun innovatieproject De kloof een beetje dichten rond diversiteit en kansarmoede in het 
curriculum. 
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3. Doelstellingen van het project 
Om de ommezwaai naar ‘diversiteit als uitgangspunt voor het (hidden) curriculum’ te maken stelt het 

project zich een aantal doelen.  Die geven we hieronder eerst globaal en schematisch weer als de 

kapstokken waaraan concrete initiatieven tot bijsturing van het (hidden) curriculum kunnen worden 

opgehangen.  

 

Figuur 1: Kapstokkendocument projectdoelen (verder geconcretiseerd in 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/concrete-acties.html 

Hieronder geven we de doelstellingen van het project weer zoals we ze schetsten in de 

projectaanvraag.  In het blauw geven we aan waar bijsturingen gebeurden en waarom. 

 Doelstellingen met betrekking tot de  bewustwording van docenten en de voorbereiding 
van curriculumaanpassingen door docenten, onder wie ook een lid van de 
opleidingscommissie BAKO KHleuven : 
 
1.    de ontwikkeling van een sensibiliseringstraject voor lectoren in de vorm van een 
intensief docenteninleeftraject kansarmoede en van deelname aan het 
professionaliseringstraject ‘De kloof een beetje dichten’ m.b.t. screening van het eigen 
curriculum. Zowel cognitieve doelstellingen (bv. situatie kansarmoede regio Leuven/Diest; 
belang van impliciet leren; consequentie van uitstel van kloofdichting) als dynamisch-
affectieve doelstellingen worden beoogd (bv. ik kan en wil als docent ook op dit punt mee het 
verschil maken). 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/concrete-acties.html
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2.     de screening van het eigen curriculum met behulp van het recent ontwikkelde 
monitoringsinstrument8, waarmee (aspecten van) het (hidden) curriculum van de opleiding 
kritisch gescreend kan/kunnen worden op onderliggende hiaten of scheeftrekkingen m.b.t. 
omgaan met kinderarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid: visie, pedagogisch-didactische 
voorwaarden, de plaats van competenties voor omgaan met diversiteit bij in-, door- en 
uitstroom èn competenties van lerarenopleiders. 
 
3.    een kritische selectie van pijnpunten in het eigen aanbod aan de hand van het  
monitoringsinstrument en een verantwoorde en gemeenschappelijk gedragen vertaling van 
inzichten uit het docententraject (zie ‘kapstokkendocument’ hierboven) in een aantal 
concrete acties rond de eigen pijnpunten voor elk van de betrokken docenten. 
 
4.    de voorbereiding van een drietal concrete acties per betrokken docent 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.  
 

 Doelstellingen met betrekking tot de effectieve realisatie in het (hidden) curriculum van 
(eerstejaars)studenten BAKO. 
 
5.    de ontwikkeling en realisatie van een sensibiliserend ervaringstraject voor 
eerstejaarsstudenten, geënt op de docentenstage. 
 
6.    de realisatie van en reflectie op de concrete acties binnen het eigen handelen (colleges, 
workshops, stagebezoeken, …) door elk van de betrokken docenten en met betrekking tot de 
drie opleidingsjaren (ruimere acties dus dan enkel voor het eerste opleidingsjaar). 
 
7.    de opstart van een werkgroep ‘doorgaande lijn rond diversiteit als uitgangspunt’ met 
betrokken docenten (inclusief OC-lid)   en nog niet betrokken docenten uit de opleiding. 
 
8.   de realisatie van en reflectie op de concrete acties op niveau van de studenten. Dit doel 
werd nog niet binnen het projectbestek gerealiseerd, omdat door het kortere tijdsverloop 
van het innovatieproject9 de klemtoon gelegd werd op de doelgroep kwetsbare kleuters (zie 
ook uitbreiding van doel 6). 
 
 

 Doelstellingen met betrekking tot de kwaliteitscontrole van het traject:  
 
9.    de voorbereiding en realisatie van een effectmeting rond de docentenstage. 
 
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. 
 
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.  

                                                           
8
  Te vinden in: Roose, I. Pulinx, R. en Van Avermaet, P. (2014). Kleine kinderen, grote kansen.  Hoe 

kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid. Koning Boudewijnstichting i.s.m. de Vlaamse 
overheid.  Kortrijk: Jo Vandenbulcke BVBA. 
 
9
 Het project startte met 2 maanden vertraging op: maart i.p.v. januari 2014 
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4. Gebruikte methode 
 

Het project ’t School is van iedereen  verloopt in twee fasen. Fase 1 omvat het (late) tweede semester 
van academiejaar 2013-2014.  Fase 2 beslaat het eerste semester van academiejaar 2014-2015.  
 

Fase 1: maart-augustus 2014 

 
De eerste projectfase start met de ontwikkeling en realisatie van premetingen en 
beginsituatieanalyses binnen het onderzoeksluik van het project. Focusgesprekken met 
derdejaarsstudenten Diest en Heverlee, een anonieme schriftelijke bevraging van het volledige 
BAKO-docententeam Diest en Heverlee en interviews met 6 docenten-projectmedewerkers brengen 
de aandacht voor kansarmoede in de opleiding en als burger in kaart (zie verder 5.1 van dit verslag 
en activiteitenverslag p. 3) 
 
Daarnaast nemen de projectleiders en 3 projectmedewerkers BAKO KHLeuven deel aan het 
professionaliseringstraject De kloof een beetje dichten (HUB Odisee, Artevelde en Karel De Grote) 
rond screening van het huidige BAKO-curriculum.  Het monitoringsproces wordt opgestart met een 
individuele beginsituatieanalyse van de opleiding door de 5 betrokkenen aan de hand van een recent 
ontwikkeld monitoringsinstrument 10 .  Onder leiding van R. Pulinx 11  worden de individuele 
antwoorden gesynthetiseerd, geanalyseerd en doorgepraat.  Op deze manier lichten eerste 
pijnpunten en prioriteiten voor de opleiding al op (zie verder 5.3 van dit verslag en activiteitenverslag 
p. 10-11). 
 
Ten slotte bereiden de projectleiders in deze fase een intensief ervaringstraject rond kansarmoede 
voor, voor docenten enerzijds en startende studenten anderzijds (zie verder 5.3 van dit verslag en 
activiteitenverslag p.6-8). 
 
 

Fase 2: september- december/januari 2014-2015 

 
De tweede projectfase gaat van start met de selectie (at random) en briefing van een groep 
eerstejaarsstudenten BAKO Diest en een groep uit BAKO Heverlee voor deelname aan het 
ervaringstraject kansarmoede voor studenten.  
 
Eind september nemen de projectleiders, 8 docenten-projectmedewerkers BAKO KHLeuven  Diest 
/Heverlee en 3 docenten van spiegelpartner KHLim deel aan een driedaags ervaringstraject 
kansarmoede bij buurtwerk ’t Lampeke Leuven onder leiding van L. Verlinde (zie ook 5.2 en 
activiteitenverslag p. 8).  Na dit intense sensibiliseringstraject formuleert elke deelnemer minimum 3 
concrete acties voor het hidden en het expliciete curriculum van de eigen BAKO-opleiding. Dit 
resulteert in een stevige actiebundel met concrete initiatieven voor de bijsturing van het (hidden) 
curriculum van de 3 opleidingsjaren.  
Voor de studentengroepen 1 BAKO Diest en Heverlee vindt eveneens een ervaringstraject 
kansarmoede plaats, bestaande uit enerzijds de deelname aan een inleefspel rond armoede en 

                                                           
10

 Te vinden in: Roose, I. Pulinx, R. en Van Avermaet, P. (2014). Kleine kinderen, grote kansen.  Hoe 
kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid. Koning Boudewijnstichting i.s.m. de Vlaamse 
overheid.  Kortrijk: Jo Vandenbulcke BVBA. 
11

 Onderzoeker, Steunpunt Diversiteit en Leren UGent en mede-auteur van bovenstaande publicatie (10) 
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schulden12 en anderzijds een driedaags ervaringstraject kansarmoede bij buurtwerk ’t Lampeke 
Leuven onder leiding van L. Verlinde, volledig geënt op het docententraject (zie ook 5.2 van dit 
verslag en activiteitenverslag p.9). 
 
Postmetingen met studenten (focusgesprekken met experiment- en controlegroep) en docenten 
(interviews met de 6 docenten-projectmedewerkers) leveren inzichten op rond de effectiviteit van de 
ervaringstrajecten (zie ook 5.1 van dit verslag en activiteitenverslag p.4). 
 
 
De slotanalyse screening curriculum binnen het professionaliseringstraject De kloof een beetje 
dichten ten slotte, biedt samen met de resultaten van het onderzoeksluik en de actiebundel met 
concrete curriculuminitiatieven (zie supra) een stevige basis tot het nemen van beleidbeslissingen 
met betrekking tot het (hidden) curriculum door de opleidingscommissie BAKO KHLeuven (zie ook 
5.4 van dit verslag). 
 
 
In deze fase wordt ten slotte ook een opleidingswerkgroep opgestart rond ‘doorgaande lijn voor 
diversiteit als uitgangspunt’. De werkgroep tekent een plan uit voor verankering van het ideeëngoed 
door de opleiding heen, met aandacht voor acties op het niveau van de studenten zelf (‘walk your 
talk’).  
 

Bovenstaande activiteiten zijn geordend in zes werkpakketten: 

 Werkpakket 1:  Onderzoek.  Ontwikkeling en realisatie van een (kwantitatieve) pre- en 

postmeting rond het diversiteitsbewustzijn bij studenten kleuteronderwijs en ontwikkeling 

en realisatie van een (kwalitatieve) effectmeting van het docententraject.  

 Werkpakket 2:  Ontwikkeling en realisatie van een intensief traject rond kansarmoede, voor 

docenten enerzijds en voor studenten anderzijds. 

 Werkpakket 3:  Realisatie van opleidingsmateriaal, nl. (1) resultaten screening curriculum via 

het monitoringsinstrument (Roose, I. en Pulinx, R., 2014) (2) bijsturing colleges, workshops, 

competentiematix , stageopdrachten en stagebegeleiding via de actiebundel. 

 Werkpakket 4:  Implementatie op opleidingsniveau 

 Werkpakket 5:  Disseminatie 

 Werkpakket 6:  Projectleiding en management. 

Voor het chronologisch verloop van de activiteiten per werkpakket verwijzen we naar het aparte 

activiteitenverslag http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/rapportering.html 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Stadsspel in Diest, ‘No credit, game over’ een initiatief van organisatie EW32 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/rapportering.html
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5. Resultaten van het project 
 

Omdat we in het project werkten met activiteitengehelen die we onderverdeelden in werkpakketten 

(zie ook het aparte activiteitenverslag) geven we de projectresultaten, gericht op de doelstellingen 

uit de projectaanvraag, per werkpakket weer. Bij het weergeven van de gerealiseerde output hebben 

we bijzondere aandacht voor de overdraagbaarheid naar andere opleidingen. 
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5.1 Werkpakket  1: onderzoek 

Doelstellingen en korte opzet van het onderzoek  

WP 1 focust op doelstellingen 9, 10 en 11 uit de projectaanvraag. 

Werkpakket 1.1 : Effectmeting docenten en studenten 

In dit onderdeel beantwoorden we de onderzoeksvraag: “Welk effect heeft het docenten- en 

studenteninleeftraject op het denken, voelen en handelen rond kansarmoede als burger en als docent 

of student?” (doelstelling 9 en 10, zie ook werkpakket 2). 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden werd een pre-postmeting opgezet voor de docenten-

projectmedewerkers en 1 BAKO- studenten die deelnamen aan respectievelijk het docenten- of 

studententraject. Daarbij beoogden we het effect van deze inleefstage op het functioneren van 

docenten en studenten na te gaan door middel van semi-gestructureerde interviews (voor de 

docenten) en focusgroepen (voor de studenten). Om het zuiver effect van het traject vast te stellen 

organiseerden we tevens focusgroepen met studenten die niet deelnamen. 

Werkpakket 1.2: Beginsituatieanalyse opleiding volgens docenten en studenten  

In dit onderdeel focussen we op de beleving van docenten en studenten wat betreft de aandacht 

voor kansarmoede op het eigen niveau binnen de opleiding  (doelstelling 11). Van alle docenten  

BAKO Diest en Heverlee werd een  schriftelijke bevraging afgenomen. Voor de 3 BAKO- studenten 

(2013-2014) werden focusgroepen georganiseerd met als doel een beeld te krijgen van de aandacht 

voor kansarmoede in de opleiding op het moment dat de studenten (bijna) de hele opleiding 

doorlopen hadden.   

De meeste gegevens zijn verwerkt met behulp van kwalitatieve analyse. Voor meer informatie in 

verband met de opzet van het onderzoek, de data-analyse en de resultaten verwijzen we naar de 

projectweebly  (zie in het bijzonder ‘Uitgebreid verslag Werkpakket 1 Onderzoek’ : 
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/uitgebreid-verslag-onderzoek.html) 

Gerealiseerde output 

Werkpakket 1.1: Effectmeting docenten en studenten 

Zoals beoogd in de doelstellingen van dit project, vermelden de docenten en studenten een effect 

van het driedaagse kansarmoedetraject op hun bewustwording met betrekking tot kansarmoede. De 

aard van dit sensibiliserend effect hangt samen met de beginsituatie van docenten en studenten 

(i.e., de mate van vertrouwdheid met kansarmoede).  

Zo geven de meeste studenten aan dat zij slechts sporadisch in contact komen met kansarmen via de 

jeugdbeweging, vrijwilligerswerk,…. Voor de studenten en voor de docenten die minder vertrouwd 

zijn met kansarmoede, zorgde het inleeftraject dan ook voor een verbreding en verruiming van hun 

bewustzijn. Bij hen zien we vooral een effect op  het ‘denken’ en het ‘voelen’ rond kansarmoede als 

burger. Zij ervaren het docententraject als taboedoorbrekend en vermelden meer 

inlevingsvermogen en respect voor mensen in de kansarmoede. De getuigenissen van en 

confronterende contacten met kansarmen hebben de meeste impact op hen gehad, net als de 

getuigenissen van ervaringsdeskundigen in het onderwijs. Zo stellen ze hun eigen achtergrond in 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/uitgebreid-verslag-onderzoek.html
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vraag en focussen ook op andere elementen van kansarmoede (i.e., niet alleen op de financiële 

problematiek, maar ook op de ‘persoon achter de kansarmoede’). Deze docenten vermelden vooral 

financiële oplossingen voor kansarmoede die zij al in meer of mindere mate toepasten in hun 

praktijk voor de start van het inleeftraject (vb. kopiekosten drukken). Bij de studenten valt op dat zij  

weinig tot handelen gekomen zijn als gevolg van hun inleeftraject.  

Bij de premeting gaven studenten aan dat ze liever geen theorie rond kansarmoede wilden. Tijdens 

de postmeting echter beseften ze dat ze rond dit thema nog veel vragen hadden. Zij verkiezen eerst 

confrontatie (praktijk) ter stimulering van hun bewustwording, en daarna verdieping (theorie). 

Studenten geven wel aan dat ze contacten met kansarme kinderen en ouders gemist hebben tijdens 

het inleeftraject.  Zowel de docenten als studenten hopen op een blijvende aandacht voor dit thema 

doorheen de hele BAKO- opleiding.  

Voor docenten die al meer vertrouwd waren met kansarmoede, zorgde het inleeftraject voor een 

verdieping van hun bewustzijn. Zij vermelden dat ze meer kaders gekregen hebben om hun intuïties 

te duiden. Deze docenten stellen niet alleen acties voor die focussen op het expliciet curriculum (i.e., 

aanpassingen in de cursus), maar ook op het impliciet curriculum (i.e., blijvende gevoeligheid voor 

kansarmoede binnen de BAKO-opleiding stimuleren). Zij geven ook concrete suggesties voor een 

gedragen visie rond kansarmoede in de opleiding. 

Werkpakket 1.2: Beginsituatieanalyse opleiding volgens docenten en studenten  

Uit de beginsituatieanalyse van de opleiding kunnen we besluiten dat omgaan met kansarmoede op 

dit ogenblik nog geen uitgangspunt is in de BAKO-opleiding. Kansarmoede wordt in de opleiding 

slechts sporadisch aan bod gebracht en vooral in vakken van het derde opleidingsjaar. Net als de 

1BAKO- studenten  (premeting en controlestudenten) associëren derdejaars kansarmoede vooral 

met een gebrek aan geld, al trekken zij dit wel al iets meer open dan hun collega’s uit het eerste 

opleidingsjaar (gebrek aan kansen, vicieuze cirkel).  De studenten geven aan dat zij zich op het einde 

van hun derde opleidingsjaar nog te weinig voorbereid voelen voor toekomstige contacten met 

kansarme kinderen en ouders.  Net als de docenten vinden de studenten BAKO een dure opleiding.  

Als oorzaak geven studenten diverse stagekosten aan. De docenten en studenten zijn ook vragende 

partij om kansarmoede meer en vroeger aan bod te laten komen in de opleiding.  

 

Aanbevelingen voor de BAKO-opleiding en voor lerarenopleidingen in het algemeen  

- Focus op een gedragen en duurzame visie rond kansarmoede binnen de opleiding met 

haalbare initiatieven.  

- Zet een lijn rond kansarmoede uit van het eerste naar het derde opleidingsjaar zodat het 

thema regelmatig aan bod komt. Focus daarbij op diverse aspecten van kansarmoede 

(kinderen, ouders, in de klas, hulporganisaties,…). Laat studenten eerst praktijkervaringen 

rond kansarmoede opdoen, alvorens hieraan theorie te verbinden.  

- Focus op een blijvende professionalisering van docenten en studenten met concrete tips om 

rekening te houden met kansarmoede in hun eigen onderwijspraktijk. Confrontatie door 

middel van getuigenissen heeft het meeste impact op hun functioneren. Kom regelmatig op 

hun ervaringen terug.  

- Zet verder in op kostenbesparende maatregelen voor de studenten  (kopies en stagekosten). 



 

RESULTATENVERSLAG innovatieproject (2014) ’t School is van iedereen , KHLeuven (BAKO)   13 

5.2 Werkpakket 2: docenten- en studententraject 

‘kansarmoede’ 

Doelstellingen 

WP 2 focust op de doelstellingen 1 en 5 uit de projectaanvraag. 
 
Werkpakket 2.1: Ontwikkeling en realisatie van een  intensieve stage rond kansarmoede, voor 
docenten  (doelstelling 1)  
In dit onderdeel ligt de focus op de  ontwikkeling van een sensibiliseringstraject voor docenten 

(onder wie leden van de Opleidingscommissie (OC)) in de vorm van een intensief docententraject 

rond kansarmoede en op deelname aan het professionaliseringstraject ‘De Kloof een beetje 

dichten’ (HUB, Karel De grote en Artevelde): zowel cognitieve doelstellingen (bv. situatie 

kansarmoede regio Leuven/Diest;  het belang van impliciet leren; consequentie van uitstel van 

kloofdichting) als dynamisch-affectieve doelstellingen (bv. ik kan en wil als docent ook op dit punt 

mee het verschil maken) komen aan bod. 

 
Werkpakket 2.2  ontwikkeling en realisatie van een intensieve stage rond kansarmoede, voor 
studenten van de eerste opleidingsfase  (doelstelling 5) 
In dit onderdeel stellen we  de ontwikkeling en realisatie van een sensibiliserend ervaringstraject 

voor eerstejaarsstudenten BAKO centraal, geënt op  het ervaringstraject voor docenten. 

 

Gerealiseerde output 

Werkpakket 2.1: Ontwikkeling en realisatie van een  intensieve stage rond kansarmoede, voor 

docenten   

Het docententraject kansarmoede loopt van 22 tot 24 september 2014 in samenwerking met 

buurtwerk ’t Lampeke Leuven onder leiding van vormingswerker Lieven Verlinde. Aan het traject 

nemen naast beide projectleiders zowel docenten van BAKO KHLeuven (Diest+ Heverlee) als drie 

docenten uit BAKO KHLim deel.  Voor een overzicht van de deelnemers: 
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/projectteam.html 

 
In het scenario staan methodieken en kaders rond kansarmoede en uitsluiting centraal, naast 

getuigenissen van en gesprekken met: 

- ervaringsdeskundigen (generatiearmoede en vluchtelingen), 
- auteurs (B. Demyttenaere en K.Daniëls), 
- een  sociaal-artistiek gezelschap (Compagnie Tartaren), 
- het werkveld (kleuteronderwijzers, directie en zorgcoördinator) 

 

Na elke sessie en bij de afsluiting is er tijd voor gezamenlijke reflectie.  De maaltijden in de sociale 

restaurants (Leren Ondernemen en Buurthuis ’t Lampeke) bieden kansen tot informele contacten 

met restaurantmedewerkers en –bezoekers.  Voor de concrete planning in inhoud van deze 

docentendriedaagse verwijzen we naar http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/docenten.html 

 

 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/projectteam.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/docenten.html
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Bij de evaluatie van het docententraject blijken de activiteiten waarin er ‘ontmoeting’ en ‘verbinding’ 

kon ontstaan met mensen in kansarmoede erg beklijvend.  Verder worden de gesprekken met het 

werkveld, het gesprek met auteur K. Daniëls over hechting bij kwetsbare kinderen en de maaltijden 

in de sociale restaurants enorm verrijkend gevonden. Een minpuntje blijkt de beperkte tijd die tijdens 

de driedaagse genomen werd om dingen even te laten bezinken en voor individuele reflectie. 

De ‘kapstokken’ uit dit traject zijn een inspiratiebron voor de docenten bij de uitwerking van hun 

concrete acties voor het (hidden) curriculum.  Zie ook WP4 en 
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/concrete-acties.html  

De docenten blikken waarderend terug op het geheel van hun traject;  zij geven aan de 

kansarmoededriedaagse erg verrijkend te vinden voor zowel hun persoonlijke als  professionele 

vorming.  

Werkpakket 2.2  ontwikkeling en realisatie van een intensieve stage rond kansarmoede, voor 

studenten van de eerste opleidingsfase   

 

De eerstejaarsstudenten BAKO KHLeuven die deelnemen aan het studententraject behoren 

respectievelijk tot een studietrajectbegeleidingsgroep13 van Diest (8 studenten) en van Heverlee (9 

studenten).  Beide groepen werden at random samengesteld. 

 

Een eerste activiteit in het studententraject is de deelname aan het stadsspel ‘No credit, game 

over’14 op 15 oktober 2014 in Diest. Groepjes studenten banen zich aan de hand van digitale 

media een weg door de stad om de schulden van hun personage af te lossen. Ze moeten daartoe zelf 

verschillende instanties en organisaties (VDAB, JAC, OCMW, mutualiteiten, vakbonden, banken…) 

aanspreken en praktische oplossingen zoeken. Zie ook 
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/studenten.html 

Het spel wordt door de deelnemende studenten als een tof initiatief bestempeld; vooral de 

nabespreking opende heel wat ogen. Maar het spel zelf was nog te weinig gekaderd binnen het hele 

studententraject rond kansarmoede, waardoor het doel niet voor iedereen meteen duidelijk was.  

Voor een diepgaandere evaluatie van het spel verwijzen we naar 
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/studenten.html 

 

De klemtoon binnen werkpakket 2.2 ligt echter op de studentendriedaagse in buurtwerk ’t Lampeke 

Leuven, naar analogie met het docententraject. Op basis van de evaluatie van  het docententraject, 

worden vorm en inhoud van het traject voor studenten bijgestuurd. Sessies die in het 

docententraject sterk geapprecieerd werden, krijgen een gelijkaardige plaats en inhoud in de 

studentendriedaagse. Andere sessies worden vervangen of aangepast. Voor het concrete programma 

en de deelnemers verwijzen we naar http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/studenten.html 

 

 

                                                           
13

 Binnen studietrajectbegeleidingsgroepen wordt onder supervisie van een BAKO-docent via reflectie 
vooruitgeblikt naar en teruggeblikt op stage(-ervaringen) en leren. 
14

 Het inleefspel rond armoede is een product van ‘EW32’ serious stories, games en life, zie ook 
http://www.ew32.be). 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/concrete-acties.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/studenten.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/studenten.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/studenten.html
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Bij de evaluatie van het studententraject worden -net als bij de docenten - die activiteiten waarin er 

‘ontmoeting’ en ‘verbinding’ ontstaat met mensen in kansarmoede als meest beklijvend en 

waardevol ervaren.  Positieve uitschieters blijken dan ook de getuigenissen en gesprekken met 

ervaringsdeskundigen en het gesprek met het werkveld. De meerderheid van de studentengroep 

evalueert aan het eind van de driedaagse de twee sessies waarin o.a. theoretische achtergronden 

gegeven werden als minder sterk.  Mogelijk werkt het beter om eerst concrete ervaringen te bieden 

en er nadien kaders en concepten aan te linken. Ook de eetmomenten in de sociale restaurants 

worden in eerste instantie niet door alle studenten positief gewaardeerd.  Toch blijkt dat alle 

studenten de reacties en contacten van en met de mensen in kansarmoede wel erg beklijvend vinden 

en hen soms ‘ongemakkelijk’ hadden doen voelen. In die zin zijn die eetmomenten dus wél 

waardevol ; ze zetten immers aan tot reflectie en introspectie. 

Aan de hand van  een interactieve opdracht blikken de deelnemende studenten terug op het concept 

kansarmoede. Daaruit blijkt dat zij doorheen het traject hun beeld en ervaringen verruimd hebben. 

Zie  ook http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/studenten.html Zij beoordelen het geheel van het 

studententraject dan ook als  positief en geven aan dat dit soort vorming  in de toekomst waardevol 

zou zijn voor àlle studenten. 

Aanbevelingen voor de organisatie van gelijkaardige trajecten 

 Kies voor de samenwerking met een vaste begeleider en/of organisatie. Zo een samenwerking 

biedt een aantal voordelen: 

- deskundige begeleiding door experten ‘kansarmoede’, 
- contacten met mensen in kansarmoede ( experten, ervaringsdeskundigen,…) rechtstreeks via 

de organisatie en het netwerk errond, 
-  samenhang tussen de sessies,  
- een vaste locatie waar de sessies doorgaan, maaltijden inclusief en gekoppeld aan de 

organisatie zelf (sociaal restaurant). 
 

Zet in op een traject voor docenten, indien omwille van budgettaire redenen een keuze dient te 

worden gemaakt tussen een studenten- of een docententraject. Door docenten te vormen, werk je 

namelijk duurzamer en op langere termijn. Docenten kunnen hun ervaringen en verworven kennis en 

vaardigheden via het impliciete en expliciete curriculum blijvend doorgeven aan studenten. Nieuwe 

lichtingen studenten zou je telkens opnieuw in een traject moeten ‘onderdompelen’. De aanbeveling 

tot het professionaliseren van docenten wordt trouwens ook gegeven in het Evalo-rapport: 

lerarenopleiders moeten meer kansen krijgen om (1) zich te professionaliseren en (2) 

praktijkervaring op te doen in diversiteitscontext15. 

                                                           
15

Valcke M., Rots, I. en Struyven, K. (2012) Als het krijtstof neerdaalt… Een bijdrage aan de beleidsevaluatie van 

de lerarenopleidingen in Vlaanderen. Bestuurlijke samenvatting. 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/studenten.html
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5.3 Werkpakket  3: realisatie van opleidingsmateriaal 

Doelstellingen 

WP 3 focust op doelstellingen 2,3,4 en 6 uit de projectaanvraag. 

(doelstelling 2)   De screening van het eigen curriculum met behulp van het recent ontwikkelde 
monitoringsinstrument16, waarmee (aspecten van) het (hidden) curriculum van de opleiding kritisch 
gescreend kan/kunnen worden op onderliggende hiaten of scheeftrekkingen m.b.t. omgaan met 
kinderarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid: visie, pedagogisch-didactische voorwaarden, de 
plaats van competenties voor omgaan met diversiteit bij in-, door- en uitstroom èn competenties van 
lerarenopleiders. 
 

(doelstelling 3)  Een kritische selectie van pijnpunten in het eigen aanbod aan de hand van het  

monitoringsinstrument en een verantwoorde en gemeenschappelijk gedragen vertaling van inzichten 

uit het docententraject (zie ‘kapstokkendocument’ hierboven) in een aantal concrete acties rond de 

eigen pijnpunten voor elk van de betrokken docenten. 

 

(doelstelling 4)  De voorbereiding van een drietal concrete acties per betrokken docent 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.  

(doelstelling 6)  De realisatie van en reflectie op de concrete acties binnen het eigen handelen 

(colleges, workshops, stagebezoeken, …) door elk van de betrokken docenten en met betrekking tot 

de drie opleidingsjaren (ruimere acties dus dan enkel voor het eerste opleidingsjaar). 

 

Gerealiseerde output 

Enkele projectmedewerkers en de projectleiders nemen deel aan het traject ‘De kloof een beetje 

dichten’, een professionaliseringstraject rond kansarmoede in het curriculum van de 

lerarenopleiding kleuteronderwijs; een samenwerking tussen Karel De Grote Hogeschool, Artevelde 

en HUB (Odisee) met medewerking van Steunpunt Diversiteit en Leren.  Dit professionaliserings-

traject loopt van april 2014 tot januari 2015.  Meer info over dit traject is te vinden in het 

Activiteitenverslag (p.10-12) en http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/curriculum.html 

 

Aan de hand van het monitoringsinstrument in de publicatie ‘Kleine kinderen, grote kansen’17 wordt 

de eigen opleiding tegen het licht gehouden:  screening van het aanbod, de stageopdrachten en - 

begeleiding en van de huidige competentiematrix m.b.t. diversiteit en kansarmoede.  

Alle projectmedewerkers ontvangen een exemplaar van de publicatie ‘Kleine kinderen, Grote kansen’ 

met daarin het monitoringsinstrument dat we  gebruiken als kijkwijzer om de opleiding te screenen. 

Elke projectmedewerker leest minimaal de hoofdstukken 2 en 3 uit de publicatie, waarin de visie 

                                                           
16

  Te vinden in: Roose, I. Pulinx, R. en Van Avermaet, P. (2014). Kleine kinderen, grote kansen.  Hoe 
kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid. Koning Boudewijnstichting i.s.m. de Vlaamse 
overheid.  Kortrijk: Jo Vandenbulcke BVBA. 
 
17

 Idem voetnoot 15 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/curriculum.html
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uiteengezet wordt die aan de basis ligt van het monitoringsinstrument.  De projectmedewerkers (vijf 

vaklectoren  BAKO KHLeuven) doorlopen drie monitoringfasen:  samenstelling van de werkgroep, 

opstart van het monitoringsproces en het vormgeven van mogelijke activiteiten. 

De gegevens uit deze screening zijn geanalyseerd (geaggregeerde resultaten, gelijkenissen en 

eventuele discrepanties in de antwoorden van de verschillende projectmedewerkers). Deze 

beginsituatieanalyse vormt samen met de kapstokken uit het docententraject kansarmoede de basis 

voor mogelijke concrete acties binnen de opleiding en resulteert aan het einde van de 

professionaliseringsrit in een slotanalyse met concrete acties en prioriteiten op korte, middellange 

en lange termijn. (zie http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/slotanalyse-curriculum.html) 

Dezelfde screening gebeurt door twee projectmedewerkers-pedagogen voor de competentiematrix 

van de opleiding.18 Hier ligt het accent op de grondige analyse van de competenties van studenten 

die we verwachten op stage. Deze screening  resulteert in een beginsituatieanalyse van de 

competentiematrix  BAKO KHLeuven op het vlak van diversiteit en kansarmoede (zie 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/startanalyse-curriculum.html)  

 

Voor het kapstokkendocument en de actiebundel met concrete acties geformuleerd door de 
projectmedewerkers die deelnamen aan het docententraject verwijzen we naar 5.4 in dit verslag en 
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/concrete-acties.html 
 
 
 
Overdraagbaarheid naar andere lerarenopleidingen 
Het projectteam heeft positieve ervaringen met het gebruik van het monitoringsinstrument (Roose, 

I. en Pulinx, R., 2014).  Het instrument helpt om breder te kijken naar kansarmoede o.a. binnen de 

pijlers ‘onderzoek’ en ‘reflectie’ van de eigen opleiding. Samen met vakcollega’s monitoren blijkt ook 

erg sensibiliserend en zet de neuzen in dezelfde richting.  

De actiebundel met concrete acties voor de opleiding (zie werkpakket 4 in 5.4 van dit verslag) kan 

zeker ook andere (BAKO)-opleidingen inspireren als zij ‘kansarmoede’ een prominentere plaats in het 

(hidden) curriculum willen geven. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Competentiematrix 2012 (BaKO KHLeuven) 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/slotanalyse-curriculum.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/startanalyse-curriculum.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/concrete-acties.html
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5.4. Werkpakket 4: implementatie op opleidingsniveau 

Doelstellingen 

Voor WP4 verwijzen we naar de doelen met betrekking tot 
- de bewustwording van docenten en voorbereiding van curriculumaanpassingen door 

docenten, onder wie leden van de opleidingscommissie (OC), 
- effectieve realisatie in het (hidden) curriculum van eerstejaarsstudenten BAKO. 

 

Gerealiseerde output 

Vanuit de ‘kapstokken’ uit het docententraject kansarmoede (zie p.6 van dit verslag ) geven de 

docenten-projectmedewerkers vorm aan een actiebundel met concrete acties voor het hidden en 

expliciete curriculum. De acties beogen initiatieven met betrekking tot het (ruimere) beleid, het 

opleidingsteam en studenten in interactie met kansarme kleuters, ouders en medestudenten. De 

actiebundel bevat mogelijke acties op het vlak van kansarmoede binnen verschillende vakdomeinen, 

ideeën rond eigen omgangsvormen en houding, tips met betrekking tot begeleiding van studenten 

op stage, aanzetten tot kritisch kijken naar stage-opdrachten vanuit de kansarmoedebril en acties 

met betrekking tot de  ‘doorgaande lijn ‘diversiteit binnen onze BAKO- opleiding. Voor de 

actiebundel verwijzen we naar http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/concrete-acties.html. Het 

‘kapstokkendocument’ is te vinden op http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/concrete-acties.html. 

 

Op de opleidingscommissie BAKO Diest/Heverlee (16 januari 2015) werd een haalbare set  

verbeteracties voor de opleiding afgebakend. Dat gebeurde aan de hand van volgende voorgelegde 

documenten: 

- PowerPointpresentatie OC 16.01.2015 http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/opleidingscommissie-

bako.html  

de beginsituatieanalyse ‘docententeam BAKO’ http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/data-

analyse.html 

- de ‘beginsituatieanalyse curriculum’ via het monitoringsinstrument uit ‘Kleine kinderen, 

grote kansen’ http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/startanalyse-curriculum.html  

- de actiebundel met concrete acties voor het hidden en expliciete curriculum   
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/concrete-acties.html 

- de uitgevoerde screening van de competentiematrix m.b.t. diversiteit kansarmoede 
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/startanalyse-curriculum.html 
 

Conclusies en acties voor de (eigen) opleiding 

- Het docententraject kansarmoede wordt als een krachtige leeromgeving voor de 

kansarmoedeproblematiek gezien. Het lijkt daarom bijzonder zinvol om na het project het 

ervaringstraject opnieuw in te richten voor  docenten. Professionalisering van docenten is 

immers het startpunt om binnen de opleiding zowel impliciet als expliciet oog te hebben 

voor kansarmoede (zie ook aanbevelingen 5.2 p.15). Bovendien is docenten blijvend 

professionaliseren ook een duurzaam innovatie-initiatief.  

- Een kwaliteitsbewaker ‘kansarmoede’ binnen de opleidingscommissie BAKO moet de 

vinger aan de pols houden met betrekking tot blijvende aandacht voor het thema 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/concrete-acties.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/concrete-acties.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/opleidingscommissie-bako.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/opleidingscommissie-bako.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/data-analyse.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/data-analyse.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/startanalyse-curriculum.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/concrete-acties.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/startanalyse-curriculum.html
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kansarmoede in de  opleiding. Onderzoek bevestigt trouwens deze vraag van de docenten-

projectmedewerkers. 

-  Verder wordt bekeken hoe binnen een toekomstige curriculumhervorming (UCLL) een 

werkgroep met als  focus diversiteit en kansarmoede armslag kan hebben. 

- Bij die toekomstige curriculumhervorming moeten we meer inzetten op ‘the flipped 

classroom’: in de opleiding moet er meer tijd gaan naar ‘ervaren’, ‘ontmoeten’ en 

‘verbinden’ (cfr. 5.1 en 5.2), waarbij studenten vanuit de praktijk theoretische kaders 

verwerken en verwerven. Hierbij staat de opleiding voor een aantal keuzes: hoeveel 

‘ervaringen’ kunnen we inbouwen in het curriculum rekening houdend met de beschikbare 

financiële middelen? Zetten we op dit moment misschien te snel in op theoretische inzichten 

? Hoe kunnen we een doordachte lijn creëren voor het verwerven van deze competenties?  

- Meer docenten (dan de huidige projectmedewerkers) binnen de opleiding zullen de 

screening van de opleiding aan de hand van het monitoringsinstrument 

(‘beginsituatieanalyse curriculum’) uitvoeren zodat de resultaten van de BSA nog meer 

gedragen zijn en een belangrijke impact kunnen hebben bij de voorliggende 

curriculumhervorming. 

- De opleiding wil in de toekomst meer contextueel werken. Zo is er bijvoorbeeld veel meer 

samenwerking tussen onderwijs en de welzijnssector nodig.  In het curriculum moet er 

duidelijke aandacht zijn voor een brede blik op de samenleving.   

 



 

RESULTATENVERSLAG innovatieproject (2014) ’t School is van iedereen , KHLeuven (BAKO)   20 
 

5.5 Werkpakket 5: disseminatie 
Voor de output van dit werkpakket verwijzen we naar hoofdstuk 6: ‘Initiatieven ter verspreiding van 

de resultaten’. 

 

5.6 Werkpakket 6: projectleiding en management 
 

Gerealiseerde output 

De leiding van het innovatieproject ’t School is van iedereen wordt door twee docenten BAKO 

KHLeuven uitgevoerd.  Chris Mazarese is docent in BAKO Heverlee, Nele Vanhemel is docent in BAKO 

Diest en tevens lid van de opleidingscommissie BAKO.  Op die manier wordt zowel het projectproces 

bewaakt als de implementatie van het project gegarandeerd op beide vestigingsplaatsen.  

De projectleiders treden regelmatig in overleg met de onderzoekscoördinator DLO (L. Verheyden) 

en met de projectmedewerkers, onder wie ook de onderzoeksmedewerkers (Caroline Vancaeyveldt 

en Evy Mentens) en verslaggever (C. Van Eyen) van het project. Voor een overzicht van deze 

overlegmomenten verwijzen we naar het aparte activiteitenverslag (p.16 en 17) en naar 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/projectteam.html. De werkzaamheden binnen de verscheidene 

projectwerkpakketten worden op die manier opgevolgd, geëvalueerd en eventueel bijgestuurd via 

de PDCA-cyclus.   

Gedurende de looptijd van het project wordt drie keer verslag uitgebracht aan de stuurgroep 

(inhoudelijke experten kansarmoede, verantwoordelijken flankerend onderwijsbeleid van de steden 

Diest en Leuven, vertegenwoordigers uit andere opleidingen en een lid van de opleidingscommissie 

BAKO KHLeuven). Voor de exacte samenstelling van de stuurgroep en de verslaggeving van de drie 

stuurgroepbijeenkomsten verwijzen we naar http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/stuurgroep.html. 

 

De kwaliteit van het project wordt verder gewaarborgd door de ontwikkeling van de projectweebly 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/  waarop alle informatie en verslaggeving te vinden is met 

betrekking tot het projectverloop, de projectresultaten, de rapportering en de disseminatie-

initiatieven.  De weebly is gratis toegankelijk voor iedereen en wordt - wat de disseminatie-

initiatieven betreft-  regelmatig geüpdatet door de projectleiding. 

Voor de budgettaire opvolging van het project verwijzen we graag naar het aparte financiële verslag 

(ook de vinden op http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/rapportering.html) 

 

 

 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/projectteam.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/stuurgroep.html
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/rapportering.html


 

RESULTATENVERSLAG innovatieproject (2014) ’t School is van iedereen , KHLeuven (BAKO)   21 
 

6. Initiatieven ter verspreiding van de 

resultaten 
De disseminatie-initiatieven voorzien in de projectaanvraag werden allebei gerealiseerd.  Daarnaast 

werden heel wat bijkomende initiatieven genomen (zie ook activiteitenverslag p. 14-15). Voor de 

laatste update van disseminatie-initiatieven verwijzen we naar 
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/disseminatie.html 

6.1 Interne disseminatie  
Binnen het departement lerarenopleiding (DLO) KHLeuven worden de projectresultaten verspreid via 

opleidingsdagen en opleidingscomissies (OC) van de eigen BAKO-opleiding Diest en Heverlee, via 

ervaringsuitwisselingen met andere DLO-collega’s, het zogenaamde ‘onderzoek in de zeteltjes’, via 

mentorenvormingen voor het eigen BAKO-werkveld  en via  initiatieven tot bijsturing van het 

curriculum.  

 
Opleidingsdagen  en opleidingscommissie BAKO KHLeuven 

Het project werd een eerste keer voorgesteld aan het volledige docententeam BAKO KHLeuven op de 

opleidingsdag van april 2014.  Op dat moment kon het voltallige BAKO-team  eveneens schriftelijk 

bevraagd worden over de eigen omgang met  kansarmoede als docent en als burger (zie ook ‘BSA 

opleidingsteam’ in 5.1).    

Projectresultaten en ontwikkelde materialen werden voorgesteld aan de opleidingscommissie BAKO 

op 16.01.2015 (zie 5.4) 

Op de opleidingsdag van juni 2015  worden de resultaten van  het onderzoeksluik en de ervaringen 

van de studenten en de docenten-projectmedewerkers voorgesteld aan het hele team. 

 

Expertisedeling met  bachelor lager onderwijs (BALO) KHLeuven 

Een eerste informele expertisedeling met collega’s BALO vond reeds plaats in november 2014.  

 

Onderzoek in de zeteltjes 

‘Onderzoek in de zeteltjes’ is een initiatief van de onderzoekscoördinatoren KHLeuven om interne 

onderzoeken en projecten op een informele manier aan elkaar voor te stellen en/of kritisch te 

bevragen.  In mei 2015 wordt het project  ’t school is van iedereen op deze manier voorgesteld  aan 

de DLO-collega’s in Diest.  Begin juni staat een parallel initiatief voor de collega’s  Heverlee op stapel. 

 

Mentorenvorming voor het werkveld BAKO KHLeuven.  
Op 28.04.2015 wordt het project ’t School is van iedereen kort voorgesteld aan de mentoren van de 

partnerkleuterscholen Diest en Heverlee. Naast de belangrijkste resultaten van het project, ligt de 

focus hierbij vooral op tips rond stagebegeleiding van studenten en kansarmoedeproblematiek. In 

het academiejaar 2015-2016 spelen we verder in op concrete noden van het werkveld. 

 

Netwerkdag bachelor buitengewoon onderwijs (BABU) KHLeuven 

Op 28.05.2015 begeleidt de projectleiding van ’t School is van iedereen een drie uur durende 

workshop rond kansarmoede op de netwerkdag van haar collega-opleiding BABU.   

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/disseminatie.html
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Gemeenschappelijk opleidingsonderdeel KHLeuven  (GOPO) ‘Kansarmoede in het curriculum’ 

De cursus ‘Anders kijken naar kansarmoede’ werd dit academiejaar ontwikkeld en gegeven door  

projectleider C. Mazarese. Aan deze cursus namen in academiejaar 2014-2015  17 

derdejaarsstudenten deel, onder wie 3 studenten uit de lerarenopleiding en 14 studenten uit het 

departement Sociale Hogeschool KHLeuven. Deze cursus wordt bijgestuurd met bevindingen uit het 

project ’t School is van iedereen en opnieuw georganiseerd in het academiejaar 2015 – 2016. 

 

6.2 Externe disseminatie   
 
Via de projectweebly http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/ heeft iedereen gratis toegang tot 

alle initiatieven, ervaringen, onderzoeksresultaten, ontwikkelde materialen, rapporten en 

disseminatie-initiatieven van het project ’t School is van iedereen . De weebly wordt na beëindiging 

van het project voortdurend geüpdatet door de projectleiding met betrekking tot nieuwe 

disseminatie-initiatieven. 

  
Op het slotmoment van het professionaliseringstraject  ‘De kloof een beetje dichten’ (13.01.2015) 

werd het project ’t School is van iedereen in het bijzijn van minister van onderwijs Hilde Crevits 

bekend gemaakt aan de lerarenopleidingen van zes andere hogescholen (Vives Brugge, Odisee Aalst, 

Thomas More Mechelen en Kempen, PXL Hasselt, Groep T, Leuven). 
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/disseminatie.html  

In maart 2015 zullen leden van het huidige projectteam aangevuld met een aantal nieuwe lectoren 

uit BAKO Heverlee/Diest en collega’s van Groep T onder leiding van Lieven Verlinde (Buurtwerk ’t 

Lampeke Leuven) verder werken aan een optimalisering van het ervaringstraject voor docenten (zie 

ook 7.3). 

Volgende initiatieven staan op stapel de volgende weken of  in het volgende academiejaar.  

Bekendmaking en verspreiding van het project via het LOP 

Op 19.03.2015 vindt de voorstelling van het project  ’t school is van iedereen’ plaats op het niveau 

van het dagelijks bestuur LOP Leuven. Het dagelijks bestuur ziet eventueel mogelijkheden om een 

breder vormingsmoment open te stellen. 

Op  08.05.2015 wordt het project  ’t school is van iedereen  voorgesteld op de LOP-dag in Gent. 

 

Navormingsaanbod Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven (PDCL) 2015-2016 

In het navormingsaanbod van volgend academiejaar wordt een sessie van 3 uur rond kansarmoede 

voorzien. 

 

Het Kennis- en Innovatiecentrum (KIC)  KHLeuven ‘Jonge kind’ voorziet in 2015-2016 een 

navormingsaanbod voor personeel in de naschoolse kinderopvang (gericht op 4- tot 9-jarigen).  

Vanuit het project ’t School is van iedereen wordt hierbij de insteek ‘diversiteit en kansarmoede’ 

verzekerd. 
 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/
http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/disseminatie.html
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7. Conclusie en verdere stappen 
 

7.1 Belangrijkste realisaties van het project 
1.Gewaardeerd en succesvol projectverloop (beide vestigingsplaatsen) met interessante resultaten   

De stuurgroep bevestigt het sterke sensibiliserende karakter van het project.  Ook de verschillende 

disseminatiekansen tonen de interesse en waardering van andere opleidingen en instanties voor het 

innovatieproject.  

2. Grondig gevoerd onderzoek (effectmetingen) resulterend in een lijvig apart onderzoeksrapport 

3. Zinvolle ‘ervaringstrajecten’ rond kansarmoede voor studenten en docenten. 

Docenten-projectmedewerkers waarderen het dat zij drie dagen ‘ondergedompeld’ mochten zijn in 

de kansarmoedeproblematiek.  Heel wat collega’s die niet konden participeren vroegen om een 

herhaling van het initiatief. Het sensibiliserend effect van het driedaagse traject is voelbaar; het 

thema kansarmoede leeft bij het team. 

 4. Stevige actiebundel met concrete handgrepen voor (hidden) curriculum 

Het ‘huiswerk’ na het docententraject is grondig gemaakt.  De concrete acties betreffen het hidden 

en het expliciete curriculum van het eerste tot het derde opleidingsjaar met concrete impulsen om 

grondig te kijken naar stageopdrachten in functie van kansarme kleuters 

 

7.2 Belangrijkste hindernissen 
1. In functie van een korter tijdspad dan aanvankelijk voorzien19  gebeurden er kleine bijsturingen 

aan sommige werkpakketten.  Nergens werd echter ingeboet op de voorziene projectrealisaties. 

 

2.  Doordat het project over twee halve academiejaren liep, kregen docenten geëngageerd in het 

project in 2013-2014 soms een andere les- of begeleidingsopdracht in 2014-2015.  Zo waren enkele 

projectmedewerkers plots geen docent of studietrajectbegeleider meer in het eerste opleidingsjaar, 

terwijl daarop aanvankelijk de focus van het project lag.  Op die manier werden acties voor de 

actiebundel echter meteen ruimer dan de context van het eerste opleidingsjaar geformuleerd.  

3. Hoewel ze er achteraf erg positief op terugblikten, was de opstart van het studententraject 

kansarmoede met startende eerstejaars onmiddellijk in de eerste weken van hun opleiding geen 

evidentie. Hun eerste bekommernissen lagen nog op het vlak van kennismaking met opleiding, stage 

en medestudenten en zij konden zich in het begin bijgevolg moeilijk een beeld vormen van de doelen 

en de meerwaarde van het projectonderzoek.  

4. Omwille van de beperkte tijdsspanne van het project en vooraf vastliggende agendapunten van 

elke opleidingscommissie, kon het project slechts eenmaal op de OC-agenda geplaatst worden (i.p.v. 

tweemaal zoals in de projectaanvraag voorzien).  Er werd op dat ene OC-overleg wel tijd genomen 

om het project en zijn realisaties grondig te verkennen en haalbare implementatie-initiatieven te 

                                                           
19

 late goedkeuring van de projectaanvraag 
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formuleren.  Doordat een stuurgroeplid eveneens OC-lid en opleidingshoofd was, werd het project 

vanuit het BAKO-beleid toch regelmatig opgevolgd. 

7.3 Verdere stappen 
 

Naast de disseminatie-initiatieven die nog op stapel staan 

(http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/disseminatie.html)  en de beleidsbeslissingen van de 

opleidingscommissie BAKO (zie 5.4) werd reeds een concrete stap gezet tot verdere implementatie 

bij de voorliggende curriculumhervorming UCLL (Groep T, KHLeuven en KHLim).  Leden van het 

projectteam, aangevuld met een aantal nieuwe docenten BAKO KHLeuven en collega’s van Groep T  

werken onder leiding van Lieven Verlinde (Buurtwerk ’t Lampeke Leuven) verder aan de 

optimalisering van het ervaringstraject kansarmoede voor docenten.   Doel is een generiek 

docententraject kansarmoede te ontwikkelen dat overdraagbaar is naar andere (leraren)opleidingen. 

Het resultaat hiervan wordt verder aangevuld op de weebly (academiejaar 2015-2016) 

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/disseminatie.html

