
Samenvatting  

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

(hidden) curriculum van de bachelor kleuteronderwijs stelt zich tot doel binnen de opleiding tot 

kleuteronderwijzer (BAKO KHLeuven in samenwerking met BAKO KHLim) een ommezwaai te maken 

naar diversiteit als uitgangspunt voor zowel het hidden als het expliciete curriculum. Vanaf hun 

eerste dag in de opleiding moet voor kleuteronderwijzers in spe de diversiteit binnen het 

kleuterpubliek het vanzelfsprekende uitgangspunt zijn.  In het bijzonder doelen we daarbij op de 

aandacht voor de relatief onzichtbare problematiek van kinder-/kansarmoede. 

Tot de uiteindelijke doelgroep van dit innovatieproject 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, o.a. (voor de school en het schoolse leren) kennis van 

de wereld, van de schooltaal, waarden en normen (die zich uiten in vormen van gedrag), allerlei 

materiële elementen en een herkenbare of zichtbare ouderbetrokkenheid.  Omdat 

kleuteronderwijzers voor deze – en voor alle andere (Bellens, Van Landeghem en De Fraine, 2012)- 

kinderen het verschil kunnen maken wat betreft ‘raise the bar, close the gap’ (Fullan, 2009) willen we 

voor hen een sterk curriculum uitbouwen, waarbij het hidden curriculum (bv. voorbeelden die 

docenten geven, hun focus tijdens stagebezoeken- en gesprekken,...) het expliciete curriculum 

maximaal ondersteunt. Daartoe moeten de opleiders die het hidden curriculum uitdragen en het 

expliciete curriculum mee vormgeven zelf sterk genoeg doordrongen zijn van diversiteit in al zijn 

facetten, i.c. kansarmoede. Om meer praktijkervaring in een diversiteitscontext op te doen, voorzien 

we voor hen een sensibiliserend ervaringstraject rond kansarmoede.  Naar analogie vindt een 

gelijkaardig traject voor eerstejaarsstudenten BAKO plaats.  

Daarnaast biedt de curriculumscreening aan de hand van het monitoringsinstrument (Roose, I. en 

Pulinx, R., 2014) en het professionaliseringstraject van het innovatieproject ‘De kloof een beetje 

dichten’ concrete handgrepen om een meer van diversiteit doorleefd (hidden) curriculum te 

realiseren, waardoor de blik van studenten met betrekking tot kansarmoede reeds van bij het begin 

van hun opleiding is aangescherpt. 

Binnen het project is een weebly ontwikkeld waarop alle documenten met betrekking tot het 

projectproces en de projectresultaten terug te vinden zijn: http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/ 
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