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‘‘De kloof een beetje dichten – Professionaliseringstraject’ 

Beginsituatie analyse KH Leuven, DLO Bachelor Kleuteronderwijs (13 juni 2014) 
Naam: Cathérine Van Eyen; Chris Mazaese; Nele Van Hemel; Limke Verhellen; Ellen Van Cauwenberghe 

 

Beginsituatie analyse1 - AANPAK 
 

1. Startbijeenkomst op 29/04: toelichting van de beginsituatie analyse + timing:  

a. Mei: individueel voorbereidend werk door de leden van de kernteams;  

b. Juni: samenkomst per kernteam voor het bespreken van de resultaten van de startanalyse.  

2. Alle leden van de deelnemende kernteams ontvangen (in de conferentie map  op 29/04) een  exemplaar van de publicatie ‘Kleine kinderen, Grote Kansen’ + een 

afdruk van het monitoringinstrument (dit document zal ook in digitale vorm worden bezorgd).  

3. Aan de leden van de deelnemende kernteams wordt gevraagd om de visie die aan de basis ligt van het instrument door te lezen, het gaat over hoofdstuk 2 en in het 

bijzonder over hoofdstuk 3 van de publicatie ‘Kleine kinderen, grote kansen’ 

4. Aan de leden van de deelnemende kernteams wordt gevraagd het document wat betreft de eerste twee kolommen individueel in te vullen 

a. score  

b. verantwoording van de score en/of aantoonbare voorbeelden.  

5. De ingevulde documenten worden per mail bezorgd aan Reinhilde Pulinx (uiterlijk op 23 mei 2014) 

6. De ingestuurde documenten worden per opleiding geanalyseerd (geaggregeerde resultaten, gelijkenissen en discrepanties mbt de antwoorden van de leden van 

eenzelfde kernteam).  

7. Deze analyse vormt de basis voor het gesprek tijdens de samenkomst per kernteam (afspraken vast te leggen in juni).   

8. Op basis van de sessie per kernteam worden prioriteiten bepaald, verder op te nemen tijdens het professionaliseringstraject (en rekening houdend met de focus die 

bepaald werd voor dit project: good practices, reflectie en ouderbetrokkenheid).  

 

                                                           
1
 Steunpunt Diversiteit en leren. (2014) Kleine kinderen, grote kansen. KBS ism Vlaamse overheid  
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Evaluatie van de leden van het kernteam mbt het opmaken van de startanalyse: 

De leden van het kernteam zijn ook betrokken bij het innovatieproject ‘’t School is van iedereen’. De trekkers van dit project zijn Chris Mazarese en Nele Van Hemel. 

Deelname aan het professionaliseringstraject maakt onderdeel uit van dit ruimere project. Het kernteam is divers samengesteld: onder meer vakdocenten 1ste jaar 

,docenten van de vestigingen Diest en Heverlee. 

Aandacht voor SES / diversiteit is ook vervat in het project ‘’t School is van iedereen’, samen met een screening van het curriculum. Er wordt nagegaan in welke mate er 
wordt gewerkt aan omgaan met diversiteit / kansarmoede in het expliciete en impliciete curriculum. Met impliciete curriculum wordt het volgende bedoeld: Wat is de 
maatschappelijke opdracht van de lerarenopleiding? In welke mate is de lerarenopleiding zich hiervan bewust? Hoe gaat de lerarenopleiding hiermee om? Wat is de 
houding/omgangsvorm/bewustwording van kansarmoede bij lectoren.  
Streven naar een meer van diversiteit doorleefde lesprogramma en lesgeven van docenten  

 

Het project ‘’t School is van iedereen’ omvat onder meer volgende luiken: 

 Uitwerken van een visie (er zal ook traject uitgewerkt worden om hiervan een gedragen visie te maken); 

 Ervaringstraject, met zowel een luik docentenstage (september 2014) en een luik studentenstage (november 2014); 

o Een aantal lectoren volgen een programma van drie dagen, hiertoe wordt samengewerkt met externe organisatie (o.m. het 

Lampeke), er is ook een onderdeel ‘inleefstage’ voorzien in het ervaringstraject; 

o Diepgaande reflectie onder supervisie van experts; 

o Een gelijkaardig traject wordt uitgewerkt voor beperkte groep van studenten 1ste jaar van Diest en Heverlee (november) 

o Bevraging van studenten en docenten zowel voor als na het traject.  

o Focus op gesprek, beleven en reflectie. 

Terugkoppeling van het professionaliseringstraject naar het ruimere docententeam is opgenomen als onderdeel van het luik disseminatie; op personeelsdagen zal er ook 

aandacht besteed worden aan dit project (er werd reeds een bevraging van het ganse team georganiseerd mbt een begin-analyse rond kansarmoede). Transfer naar het 

ruimere team is vervat in het innovatieproject ‘’t School is van iedereen’.  

Het invullen van de beginsituatie-analyse hield een confrontatie in met de verschillende aspecten van de opleiding. Je werd bewust van de elementen/onderdelen van de 

opleiding waarmee je als opleider in de dagelijkse praktijk bezig bent en welke niet.  
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Prioriteiten voor vervolgtraject: 

 Reflectie en praktijk!  

 Reflectie vanuit het standpunt van de docenten: welke competenties moet de docent hebben? Hoe kan een diepgaand reflectieproces opgestart worden? Ben ik 

een goede begeleider van reflectieprocessen? Intervisie over aanpak van reflectie tussen de docenten.  

 

 

In de tweede colom zijn de scores per indicator te vinden zoals ingevuld per individueel lid van het kernteam. 
In de derde colom is de toelichting per score te vinden (ook als ingevuld door de individuele leden van het kernteam).  
In de vierde colom is een neerslag te vinden van de elementen die tijdens de bespreking van de startanalyse met het kernteam naar voren zijn gekomen.  
Aan het begin van het document wordt kort weergegeven welke prioriteiten de opleiding aangeeft voor het verdere traject (zoals naar voren gekomen tijdens het gesprek).  

 

concrete acties Z CVE B EVC G LV R NVH 
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DOMEINEN & INDICATOREN SCORE 
(1-5) 

VERANTWOORDING VAN DE 
SCORE EN/OF AANTOONBARE 
VOORBEELDEN  

Elementen uit de bespreking van 
de BSA me het kernteam 

 
 1. Visie op armoede en sociaal-culturele 
ongelijkheid 

   

1.1. De lerarenopleiding draagt haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake 

het voorbereiden van toekomstige leraren die in 

staat zijn om kansarme kinderen gelijke leer- en 

ontplooiingskansen te bieden uit in haar visie en 

beleid.   

4 CVE (vanuit taal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bv. Inleiding bij nieuwe 

competentiematrix: ‘We gaan uit 

van de diversiteit van het 

kleutervolkje vanaf dag 1 in de 

opleiding’. 

Zie ook opleidingsdocumenten als 

‘groeiwijzer’, geïntroduceerd in 

module 1.2 waar bij de 

competenties rond interactie en 

muzisch omgaan met taal/drama 

voortdurend uitgegaan wordt van 

een diversiteit aan o.a. thuistalen. 

Verder ook ‘zichtbare’ modules als 

GOK, zorg,.. , initiatieven als de 

Brusseldag en verplichte stage in 

Brussel,…projecten als MUGO, 

profileringstrajecten rond 

anderstalige nieuwkomers en 

talensensibilisering,… 

Deze visie is aanwezig in de 

opleiding (zie verschillende 

voorbeelden die worden 

aangehaald in kolom 3) maar wordt 

nog onvoldoende uitgedragen, 

onvoldoende geconcretiseerd.  Een 

aantal docenten zijn vanuit de 

eigen opdracht veel meer 

vertrouwd met dit thema (bv. 

vakwerkgroep Taal). 

 

Een echte visie omtrent dit thema 

werd nog niet uitgeschreven. Dit 

thema is tot hiertoe nog niet aan 

bod gekomen (als centraal thema) 

op bv. opleidingsdagen, 

navormingen. … .  

 

Een aantal elementen/aspecten 
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2 CM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 NVH 

 

3 LV 

 

 

 

 

 

E1 EVC 

Multimediale Geletterdheid bij 

jongere kinderen, focus op zorg 

kinderen. (drie jarig project) 

Maar… visie en beleid kunnen nog 

(veel) sterker,  als dit echt ons 

uitgangspunt is. 

 

Veel aandacht gaat naar GOK 

(expliciet kansarmoede ) vermoed 

ik alleen in de lessen binnen de 

module Gok en Div en Leren.  

In mijn eigen lessen godsdienst of 

bij stageopdrachten maak ik 

studenten wel bewust van deze 

doelgroep. 

 

Te weinig expliciet in visie? 

 

Geen maximum score owv eerste 

en tweede opleidingsjaar geen 

specifieke inzoom op deze 

problematiek dit gebeurt pas in 

het laatste opleidingsjaar. 

 

In mijn lessen beweging (1-2 bako) 

maak ik studenten tot op heden 

nog niet attent op omgaan met 

kansarme kinderen en hoe hen 

gelijke leer-en ontwikkelingskansen 

te bieden. 

zitten zeker verweven in de 

opleiding, maar een gedragen visie 

werd hierover nog niet 

gerealiseerd. In het 3de jaar komt 

het thema van kansarmoede en 

diversiteit wat meer aan bod, dit is 

nog niet het geval in het 1ste en 2de 

jaar.  

 

Het blijkt moeilijk om een 

gemeenschappelijke visie rond het 

begrip diversiteit te ontwikkelen.  

Diversiteit / kansarmoede wordt 

nog teveel als een randfenomeen 

gezien. Het leeft nog erg binnen de 

opleiding dat kansarme kinderen 

nood hebben aan een specifieke 

aanpak. Het inzicht dat het 

organiseren/aanbieden van goed 

onderwijs komt ten goede aan alle 

kinderen leeft  minder.2 

 

Op basis van de 

competentiematrix, kan op dit 

ogenblik niet gesteld worden dat 

diversiteit een uitgangspunt (pijler) 

van de opleiding is.   

 

Op het niveau van de 

opleidingshoofden is er een 

                                                           
2
 Janssens, A. & Trimbos, D. (2014) Een eerlijke kans, basisonderwijs voor kinderen in de kansarmoede. Tielt:  Lannoo 
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In 3 bako (module diversiteit) 

wordt er beperkt getoond hoe via 

bewegingsactiviteiten verschillen 

tussen kleuters positief benut 

kunnen worden. 

groeiend besef van en visie over 

omgaan met diversiteit & 

kansarmoede, maar nog niet in 

dezelfde mate op het hogere 

beleidsniveau.  

 

De aanvraag voor het project ‘’t 

school is van iedereen’ werd door 

een docent vanuit persoonlijke en 

professionele interesse uitgewerkt 

en ingediend. Dit projectvoorstel 

kwam er niet op basis van een 

nood of verzuchting van het team.  

Nog niet iedereen is volledig 

overtuigd van het belang en de 

relevantie van dit project, maar 

naarmate het project vordert 

wordt hierover wel meer inzicht 

verworven door het team. 

 

 

1.2. De beleidsverantwoordelijken hebben een zicht 

op de beeldvorming en houding van de 

lerarenopleiders ten aanzien van armoede en 

sociaal-culturele ongelijkheid.  

 

 Onvoldoende duidelijk: wie wordt hier 

bedoeld? De opleidingsverantwoordelijken 

of een hoger beleidsniveau?   

3 CVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik denk indirect wel; via de 

leerinhouden die we meegeven, 

het ‘zichtbare’ curriculum. In dat 

geval gaat het om wat wij 

meegeven aan studenten.  Hoe wij 

omgaan met de diversiteit van ons 

eigen studentenpubliek komt wel 

ter sprake op de eerste vergadering 

na de individuele 

intakegesprekken van het eerste 

De beleidsverantwoordelijken 

hebben hierop weinig zicht. Tijdens 

de gesprekken met nieuwe 

docenten komen aspecten zoals 

‘wat betekent het om mens/burger 

te zijn in een multiculturele 

samenleving (= maatschappelijke 

verantwoordelijkheid als 

leerkracht)’ niet of nauwelijks aan 

bod.  



‘t school is van iedereen’ BSA traject curriculum werkpakket 3 Kijkwijzer en curriculum (expliciet en hidden) versie 08/01/2015 KHLeuven – DLO bachelor kleuteronderwijs – basis voor reflectie door OC 
vergadering 16 januari  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CM 

 

? NVH 

 

/ LV 

 

1 EVC 

jaar, maar zonder concrete 

‘handgrepen’ of ‘richtlijnen’ 

hierbij.  Op 

functioneringsgesprekken is dit 

volgens mij wel nog nooit aan de 

orde geweest.   

 Enkel via expliciet 

curriculum.  

 

Ik vermoed van wel maar weinig 

expliciet gemaakt in bv 

functionereingsgesprekken 

 

/ 

 

Geen zicht op. 

 

Tot op heden hebben zij daar geen 

expliciet zicht op. Na de korte 

bevraging door de 

projectverantwoordelijken 

kansarmoede op de opleidingsdag 

misschien al iets meer. Maar toch 

wel beperkt. 

 

De evaluatie van docenten is 

voornamelijk gebaseerd op het 

vlak van ‘technisch lesgeven’ en 

inhoudelijke competenties 

De leden van het kernteam zijn wel 

van mening dat dit een belangrijk 

punt is. Indien omgaan met 

diversiteit/kansarmoede een 

speerpunt wordt van de opleiding, 

dan moet deze houding ook 

afgetoetst worden bij de 

docenten.  

- Hoe is het gesteld met de 

diversiteit binnen het 

docententeam?  

- Omgaan met 

diversiteit/kansarmoede is 

op dit ogenblik een 

belangrijk maatschappelijk 

thema. Docenten zouden 

dan ook een meerwaarde 

moeten betekenen voor 

het realiseren van deze 

opdracht.  

 

Op het niveau van het beleid 

worden er (tot hiertoe) geen acties 

opgezet gericht op het verhogen of 

realiseren van diversiteit in de 

instroom. Of we hebben er geen 
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weet van? en dus moet het meer 

geëxpliciteerd worden. 

 

De leden van het kernteam geven 

ook aan dat ze geen zicht hebben 

op elkaars visie over omgaan met  

diversiteit/kansarmoede. Deze 

startanalyse is het eerste gesprek 

dat over dit thema gevoerd wordt. 

Het wordt beschouwd al een vorm 

van intervisie.  

 

 

 

1.3. De lerarenopleiding verzet zich tegen iedere 

vorm van indirecte of directe discriminatie, 

uitsluiting, segregatie, racisme en ongelijke 

behandeling.  

 

 

3 CVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ze zich ervan bewust is wel.  

Maar impliciet gebeuren er 

misschien wel minder ‘fraaie’ 

zaken.  Bv: twee jaar geleden 

ontdekte ik per toeval bij een 

grootschalige digitale toetsing van 

studenten uit onze opleiding dat 

minstens 3 studenten niet meer 

konden inloggen op het digitaal 

leerplatform en geen toegang tot 

de bib meer hadden omdat hun 

rekeningen niet op tijd waren 

betaald.   

 

Met betrekking tot deze indicator 

worden wat uiteenlopende 

voorbeelden gegeven: zo is er op 

de portaalsite een duidelijk 

standpunt gepubliceerd naar 

aanleiding van het opiniestuk van 

Peter Verlinden3. Anderzijds 

kunnen tijdens de lopende 

examenperiode ongeveer 30 

studenten geen examens afleggen 

omdat de schoolrekeningen nog 

niet werden betaald. Het niet 

mogen deelnemen aan examens in 

het geval van onbetaalde 

                                                           
3
 http://newsmonkey.be/article/12594 

 

http://newsmonkey.be/article/12594
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4 CM  

 

 

 

 

 

4 NVH 

 

5 LV 

 

 

 

 

 

3 EVC 

Ben ik wel vrij zeker van. Als we dat 

opmerken wordt er echt wel 

gesprek aan gekoppeld en 

uitnodiging tot reflectie. Is duidelijk 

ook een speerpunt KHLeuven.  

/ 

 

Hier wordt meteen op gereageerd 

als instelling.  

Ik heb niet echt weet van een 

concreet voorbeeld.  Maar ik mag 

hopen dat ze zich daartegen 

zouden verzetten. 

 

Wel: studenten met bepaalde 

‘problematieken’ zoals slecht zicht, 

beperkte lichamelijke 

mogelijkheden; leerstoornissen,… 

worden in de mate van het 

mogelijke wel extra bijgestaan 

door studentendienst, lectoren  vb 

vergroot examen, aangepaste 

bewegingsproef, aangepaste stage-

opdracht,…  

Vandaar de betere score 3. 

 

rekeningen is toch een 

beleidskeuze die gemaakt wordt.  

 

Het studentpubliek is weinig 

divers (‘nog erg wit’). Zo zijn er 

geen studenten met een 

hoofddoek. Sinds 

afstandsonderwijs en programma’s 

voor ‘blenders’ worden 

aangeboden, zijn er meer 

allochtone studenten ingestroomd.  

 

 

 

Binnen het katholieke onderwijs Zo 

kunnen, stellen een aantal leden 

van het kernteam, enkel 

leerkrachten godsdienst geven in 

de kleuterklas die gedoopt zijn 

(dus geen leerkrachten van een 

andere religieuze overtuiging of 

niet-gedoopte leerkrachten). Maar 

in de kleuterklas wordt godsdienst 

gegeven door de kleuterleidster 

van de klas (en zelfs geïntegreerd in 

het dagprogramma). Deze bepaling 

is niet gekend door alle leden van 

het kernteam.  

Studenten worden hierover binnen 

de opleiding niet geïnformeerd, en 

komen hier pas achter in het 3de 
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jaar in de module solliciteren.  

 

1.4. Het verband tussen de competenties inzake 

omgaan met armoede en sociaal-culturele 

ongelijkheid en de basiscompetenties wordt 

expliciet gemaakt.  

1? CVE 

 

 

 

 

 

 

1 CM 

 

2 NVH 

 

/ LV 

 

1 EVC 

Ik weet dat er in onze 

competentiematrix ‘het benutten 

van diversiteit’  staat en dit in 

lessen/STB geduid wordt, maar 

verder heb ik hier weinig zicht op. 

 

 

Denk het niet.  

 

/ 

 

Geen zicht op.  

 

Volgens mijn weten, gevoel niet 

echt. 

 

1.5.  De lerarenopleiding beschouwt elke docent als 

een verantwoordelijke in het opleiden van 

toekomstige kleuterleraren inzake omgaan met 

kinderarmoede en sociaal-culturele 

ongelijkheid. De lerarenopleiding draagt dit ook 

uit in haar beleid.  

4 CVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, elke lector is ook 

studietrajectbegeleider met als rol 

de eigen studentenpopulatie ook 

op dit vlak te leren kennen (via 

intakegesprekken) en de stage van 

de student, ook inzake deze 

competenties op te volgen.   

 

Verder toont het feit dat de 

opleiding het project ‘’t school is 

van iedereen’ heeft geschreven en 

binnengehaald met daarin een 

uitdrukkelijke rol voor 

Tijdens de intakegesprekken van 

eerstejaars wordt duidelijk dat er 

erg verschillende visies op omgaan 

met kansarmoede, gelijke kansen 

(vanuit thuissituatie, politieke 

ideeën, …) leven onder de 

studenten. Hoe zullen deze 

studenten hiermee omgaan 

doorheen de ganse opleiding? Kan 

de lerarenopleiding  hierin 

remediëren (en op welke manier)?  

 

Vanuit het beleid wordt 
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2 CM 

 

 

 

2 NVH 

 

5 LV 

 

 

2 EVC 

verschillende VAKLECTOREN uit de 

opleiding (opvoedkunde, 

godsdienst, beeld, beweging, taal, 

…) deze visie aan. 

 

Ik vermoed van wel maar weet niet 

dat het ergens geëxpliciteerd 

wordt. 

 

Nu via project wel meer! 

 

Daar ga ik toch van uit en zo zou 

het ook moeten zijn. 

 

Volgens mijn gevoel zit dat weinig 

expliciet in het beleid tav de 

lerarenopleiders of kwam dat toch 

niet voldoende expliciet over bij 

mij. Lectoren die in de module gok 

een opdracht hebben komen daar 

al mee in aanraking, maar niet als 

je enkel in bv 1 bako een opdracht 

hebt. Hoe je als lector daar mee 

omgaat in je lessen hangt volgens 

mij op dit moment eerder af van 

individuele interesses, opleiding, 

achtergrond,… 

Wel is er de competentie ‘kleuters 

leren omgaan met diversiteit’ als 

competentie voor de studenten die 

elke lector mee beoordeelt.  

aangegeven dat iedere docent een 

studietrajectbegeleider is, maar 

deze opdracht wordt te weinig 

geëxpliciteerd (“er is geen 

handleiding”). Er is geen duidelijk 

profiel opgemaakt als 

studietrajectbegeleider.  
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In de les zelf geef ik daar  echter 

wel zelf weinig voorbeelden rond 

of steeds dezelfde. 

1.6. Bij de evaluatie van het functioneren van 

lerarenopleiders vormt het voorleven van en 

ontwikkelen van competenties inzake omgaan 

met sociaal-culturele ongelijkheid een vast 

criterium. 

1 CVE 

 

 

 

 

 

1CM 

 

1 NVH 

 

1 LV 

 

 

1 EVC 

 

 

Neen, bij mijn weten niet ‘expliciet’ 

(zie mijn opmerking over de 

functioneringsgesprekken bij 1.2); 

Er zijn wel de algemene KHLeuven-

attitudes rond ‘respect’, ‘kunnen 

samenwerken’,… enz.  , maar die 

gaan niet concreet over sociaal-

culturele ongelijkheid (denk ik). 

 

 

/ 

 

 

Is mij tot nu toe nog niet gevraagd 

om dat toe te lichten. 

 

 

 Is tot hiertoe nog niet aan 

bod gekomen tijdens 

gesprekken.  
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MOGELIJKE ACTIES PRIORITEIT (KT, 
MLT, LT) / NVT4 

1. Visie op armoede en sociaal-culturele ongelijkheid  

1.1 De lerarenopleiding draagt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake het voorbereiden van toekomstige leraren die in 

staat zijn om kansarme kinderen gelijke leer- en ontplooiingskansen te bieden uit in haar visie en beleid.   

 

(Verdere) visieontwikkeling en hierop afgestemd beleid via vormingsdagen, ‘concrete en duidelijke ‘visietekst’ (cf. DIVA-groeilijn HUB) 

 

Duidelijke leerlijn GOK uitgesmeerd over de 3 opleidingsjaren 

 

Ervaringstraject/inleeftraject voor zowel studenten als docenten + blijvende ondersteuning en professionalisering 

 

Diversiteitsbril (leren) opzetten doorheen hele curriculum: expliciet curriculum en verborgen curriculum. 

 

Voor concrete suggesties binnen mijn vak/opdracht: zie huiswerk na docentendriedaagse. 

 

Collega’s sensibiliseren en informeren lijkt me start voor je verder actie kan ondernemen. Concretiseren wat we juist voor ogen kunnen 

houden. 

Op die manier kunnen we als lectoren zelf starten met het integreren van deze problematiek en proberen voor te leven bij studenten 

uit 1,2,3 bako zodat studenten ook transfer kunnen maken naar hun stagepraktijk. 

 

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

= BLIJVENDE  COACHINGS voor het team, gesprekken over INHOUD (samen met het werkveld opzetten) 

 MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Prioriteit: KT = korte termijn, MLT = middellange termijn, LT = lange termijn,  NVT = niet van toepassing 
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Daarom dat bewustwording en het een plaats geven in de visie en beleid wel belangrijk zijn. 

Het project is een eerste stap naar deze bewustwording met als doel een plek in de opleiding 

Curriculum grondig onder de loep nemen 

Prioriteiten/ visie bepalen 

LT 

MT 

1.2 De beleidsverantwoordelijken hebben een zicht op de beeldvorming en houding van de lerarenopleiders ten aanzien van 

armoede en sociaal-culturele ongelijkheid 

 

Zie 1.6 

 

Zie supra: door vorming, coaching van lectoren streven naar eenzelfde beeldvorming die we uitdragen. 

 

Via analyse en project ’t school is van iedereen werken we hieraan: 

Vb. Thema op opleidingscommissie in januari: resultaten, … 

MT 

 

 

 

 

 

 

 

KT 

1.3 De lerarenopleiding verzet zich tegen iedere vorm van indirecte of directe discriminatie, uitsluiting, segregatie, racisme en 

ongelijke behandeling. 

 

Wat is het UCLL-beleid inzake ‘wanbetalers’ ?  Cf. (opnieuw) recent verhaal (december 2014) van student 3 BAKO KHLeuven die was 

uitgesloten van gebruik van ons digitaal leerplatform omdat haar inschrijvingsgeld nog niet was betaald.  

 

Komen tot een ‘fair systeem’ op basis van een gezamenlijke visie op diversiteit/kansarmoedeproblematiek. 

 

Zie supra: gevoeligheid van lectoren zal stijgen als je meer geïnformeerd bent, er gevoelig voor bent. 

 

Duidelijker visie bepalen + evaluatiemethoden: vb. in opleiding meer oog voor uitsluitingsmechanismen 

KT 

 

 

 

 

 

MT/LT 

 

 

 

KT 
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1.4 Het verband tussen de competenties inzake omgaan met armoede en sociaal-culturele ongelijkheid en de basiscompetenties 

wordt expliciet gemaakt. 

Beleids- en opleidingsdocumenten als competentiematrix, moduleboeken (stage), stagebeoordelingsformulieren, ‘Groeiwijzer’, 

programmagids…  moeten hierop gescreend worden. Ze dienen in één oogopslag de ‘diversiteit-als-uitgangspunt’-gedachte uit te 

stralen 

Via curriculumhervorming 

KT 

 

 

 

 

 

MT 

1.5 De lerarenopleiding beschouwt elke docent als een verantwoordelijke in het opleiden van toekomstige kleuterleraren inzake 

omgaan met kinderarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid. De lerarenopleiding draagt dit ook uit in haar beleid.  

 

Engagement van de hogeschool om haar docenten hierin (verder) te vormen: professionalisering via experts, coaching en/of via 

gestuurd traject kansarmoede (cf. Karel de Grote) 

 

Mijn inziens mag verwacht worden dat lectoren initiatieven nemen in lessen, studenten er op attent maken bij stagebezoeken, tijdens 

stagebezoeken gesprek kunnen aanknopen met mentoren, …. nadat ze geïnformeerd en gesensibiliseerd werden. 

 

Explicieter beschrijven in de competentiematrix. 

 

Vervolg en implementatie van project ’t school is van iedereen: vb. inzetten van docentenstages, docentendagen rond armoede en 

ongelijkheid. 

KT (op 

opleidingsniveau)  

 

MT 

 

 

MT/LT 

 

 

 

 

MT 

1.6 Bij de evaluatie van het functioneren van lerarenopleiders vormt het voorleven van en ontwikkelen van competenties inzake 

omgaan met sociaal-culturele ongelijkheid een vast criterium. 

 

Functioneringsgesprekken/aanwervingsgesprekken waarin bovenstaande visie duidelijk wordt meegenomen door de beleidsvoerders 

 

Onderdeel bij het evalueren bij Rol 7: lid van een brede school en cultuurparticipant. 

 

Via functioneringsgesprek/ POP aangeven van inspanningen hierrond? 

MT? 

 

 

 

 

 

 

MT 
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2 Pedagogisch-didactische voorwaarden    

2.1 Theorie    

2.1.1 Bij het aanbrengen van conceptuele kennis  

vormen praktijk(ervaringen) en actuele 

behoeften het uitgangspunt.  

 

4 CVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CM 

 

 

5 NVH 

 

4 LV 

 

 

Vaak vertrekkend vanuit stage-
ervaringen, casussen, 
filmmateriaal (bv. kaders rond 
MISC en TVO in module 1.2) + 
evaluatie aan de hand van casussen 
vanaf eerste module. Brusseldag 
als voorbereiding op een verplichte 
stage ‘grootstedelijke context’. 
(Door alleen in het eerste jaar te 
staan, heb ik hier weinig andere 
concrete voorbeelden van, ik denk 
wel dat we dit voortdurend 
proberen na te streven). 

Soms – binnen mijn lessen probeer 
ik dat. Zou nog meer geïntegreerd 
kunnen. Stage is wel de motor van 
de opleiding 

 

/ 

 

Bij het aanbrengen van kennis 
worden praktijk (ervaringen) als 
concrete voorbeelden gebruikt net 
zoals het inspelen op actuele 
behoeften. 

Vraag is me wat onduidelijk:  

Actuele behoeften worden nog te 
weinig als uitgangspunt gebruikt 
voor het aanbrengen van 
conceptuele kennis. Er worden te 
weinig gesprekken gevoerd over 
actuele, maatschappelijke thema’s. 
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4 EVC 

 

Ja zou ik zeggen:  de kennis die ik, 
als lerarenopleider wil overbrengen 
naar studenten is gericht op hun 
praktijk. 

2.1.2 Elke docent streeft een actieve constructie 

van conceptuele kennis na door middel van 

praktijkgericht onderzoek en reflectie. 

3 ?  CVE (Ik weet niet of ik 
de vraag goed inter-pre-
teer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CM  

 

Praktijkgericht onderzoek:  

Ik denk het wel; elk van ons 
begeleidt bachelorproeven in 3 
BAKO (= praktijkgericht 
onderzoek),o.a. rond kansarmoede 
en vele lectoren  zijn ook zelf in 
projecten betrokken, vaak ook met 
GOK-insteek (MUGO,…) 

Reflectie 

- Procesbegeleiding en 
peerfeedback bij o.a. het 
verwerven van 
taalcompetenties (Leraar 
Worden I taal) 

- Idem voor 
vaardigheidsroute (reflectie 
via een logboek) 

- Terugblik en reflectie op 
stage via STB-groepen (= 
elke lector) 

 

BP3  

/ 
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4 NVH 

 

4 LV 

 

 

 

 

4 EVC 

 

Blijven vernieuwen en cursussen 
onder de loep nemen door middel 
van reflectie en onderzoek zowel 
praktijk als literatuur gebonden 
daar wordt naar gestreefd 
opleidingsgebonden. 

Ik probeer toch mezelf in vraag te 
stellen en te reflecteren over met 
wat ik bezig ben, hoe, waarom, …. 
Ga of zoek naar informatie, 
probeer nieuwe dingen uit, … 
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2.2 Onderzoek     

2.2.1 Onderzoekscompetenties bij toekomstige 

leraren worden zowel individueel als in 

teamverband (met medestudenten, 

docenten, externe partners, … ) ontwikkeld. 

2 CVE  

 

 

 

 

 

 

4 CM  

 

5 NVH 

 

3 LV 

 

4 EVC 

Ik denk dat we nog te veel ‘individueel’ 

bezig zijn.  Elke student doet een 

eigen/apart praktijkonderzoek voor BP III.  

Ik merk wel dat lectoren die heel wat 

BP’en moeten begeleiden de studenten 

samenzetten om van elkaar te leren bij het 

formuleren van onderzoeksvragen 

bijvoorbeeld.   Ik denk dat we dit nog veel 

meer moeten doen. 

 

BP3  

 

Via leraar als onderzoeker I en II + 

Bachelorproef 

 

Daar wordt naar gestreefd in de opleiding, 

nog aan het uittesten. 

 

Onderzoekscompetenties worden voor mij 

door studenten zowel individueel als in 

groep geoefend doorheen verschillende 

opdrachten in hun opleiding. 

De leden van het kernteam stellen voor om 
in het verdere verloop van het 
professionaliseringstraject een aantal 
goede voorbeelden te delen in intervisie 
met andere opleidingen 

De leden van het kernteam begrijpen niet 
zo goed waarom deze competenties hier 
zijn opgenomen (wel op algemeen niveau: 
onderzoekscompetenties helpen leraren 
een goede leraar te zijn). Maar de 
meerwaarde van dit element als onderdeel 
van het thema ‘omgaan met diversiteit / 
kansarmoede’ wordt niet volledig gezien 
door het kernteam. (wordt duidelijk 
binnen het kader van levenslang leren – 
actuele contexten constant meepakken 
dus) 

Aan dit thema (onderzoekscompetenties, 
onderzoeksgerichte houding) werd de 
afgelopen jaren erg veel aandacht besteed. 
Er werd reeds erg veel tijd en middelen 
geïnvesteerd in dit thema.  

Het kan gelden als belangrijke vaststelling 
dat een aantal kernleden de meerwaarde 
van deze competenties 
(onderzoeksgerichte houding) in functie 
van gelijke onderwijskansen onvoldoende 
zien. Dit moet dus meer geëxpliciteerd 
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worden. Voor dit thema 
(onderzoekscompenties  in het kader van 
omgaan met kansarmoede/diversiteit) 
moet meer gedragenheid gecreëerd 
worden binnen het team, vervolgens kan 
dit opgenomen worden.  

Onderzoeksgerichte grondhouding om 
onderzoek te (willen) doen is meerwaarde 
voor het realiseren van gelijke 
onderwijskansen.  

Dit aspect ten volle uitwerken en benutten 

vraagt ook heel wat sensibilisering van de 

werkvloer. Zo zou er gestreefd kunnen 

worden naar samenwerking met 

stagescholen, die aan de studenten 

bepaalde specifieke opdrachten geven.  

Maar de opdrachten die studenten 

meekrijgen van de stagescholen zijn soms 

erg illustratief voor de houding van de 

school ten aanzien van thema’s zoals 

diversiteit en kansarmoede (volgend 

voorbeeld wordt gegeven: bedenk eens 

iets om de ouders van de speelplaats te 

houden). 
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2.2.2 Elk opleidingsonderdeel omvat een 

expliciete onderzoekscomponent.  

1 ? CVE  

 

4 CM 

 

3+ NVH 

 

/ LV 

 

3 EVC 

? Ik zou het niet weten. 

 

Binnen RZL (4) 

 

Heel wat OPO’s 

 

/ 

 

In sommige OOD zit de 

onderzoekscomponent meer expliciet dan 

bij anderen vb BP3. Bij andere zitten er 

stukjes van de vaardigheid als onderzoeker, 

bv een artikel lezen, bronnen raadplegen, 

… In andere zoals VR beweging zit dit 

minder tot niet. 

 

2.2.3 Het ontwikkelen van 

onderzoekscompetenties bij toekomstige 

leraren staat in functie van actieve 

kennisconstructie op basis van de praktijk 

en het verbeteren van die praktijk.  

4 ? CVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CM  

 

Ja, toch wat  3 BAKO beteft; praktijkgericht 

onderzoek bij zowel BP III als bij de 

profileringstrajecten. (op de rest heb ik 

geen zicht). 

Onderzoeksvaardigheden zitten ook al in 1 

en 2 BAKO, maar ik weet niet precies of die 

altijd op de (eigen) praktijkcomponent 

geënt zijn.  Vermoedelijk wel. 

 

BP3  

 

Bachelorproef III – onderzoeksluik 

Opbouw van kennismaken met de 

onderzoekende houding tot het bewust 

worden van onderzoek, deze wordt in het 

laatste jaar gelinkt aan een praktijk 

gerelateerd onderzoeksproject. 
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4 NVH 

 

4 LV 

 

 

 

 

 

 

4 EVC 

 

In de opleiding is er een chronologische 

opbouw van kennismaken met de 

onderzoekende houding tot het bewust 

worden van onderzoek, deze wordt in het 

laatste jaar gelinkt aan een praktijk 

gerelateerd onderzoeksproject. 

 

Naast verbeteren van de praktijk, nieuwe 

kennis opdoen, ook zichzelf in vraag stellen 

– een houding leren aannemen van 

levensslang leren, stil staan bij nieuwe 

evoluties, maatschappelijke tendensen, …. 

2.2.4 (Kritische) reflectievaardigheden krijgen 

een plaats in de ontwikkeling van 

onderzoekscompetenties van toekomstige 

leraren.  

 

 

 

 

3 ? CVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CM 

 

3 NVH 

Reflectievaardigheden krijgen zeker een 

plaats in de opleiding en laten studenten 

ook wel de kans om kritische 

kanttekeningen te plaatsen bij het 

didactisch handelen, het handelen als 

persoon,… van mentoren, beleid inzake het 

gebruik van thuistalen, enz. , maar 

misschien nog niet expliciet genoeg of nog 

te weinig in de onderzoeksvaardigheden ?   

 

/ 

 

Niet/ te weinig expliciet 
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3 LV 

 

 

 

 

 

 

 

4 EVC 

Het reflecteren wordt in de opleiding 

momenteel nog niet gelinkt aan 

onderzoekscompetenties maar staat als 

een “rol” op zich. 

Rol 8 vernieuwer en onderzoeker 

Rol 9 eigen professionele groei en 

permanent leren (zelf-en bijsturing) 

 

Ja 

Ik vraag aan mijn BP3 studenten om heel 

goed aan te geven waarom ze iets doen, 

gekozen hebben, hoe ze bepaalde 

gegevens kunnen interpreteren… 

 

 

 

 

2.3 Reflectie     

2.3.1 De ontwikkeling van (kritische) 

reflectievaardigheden wordt zowel als een 

individuele competentie en als een 

teamcompetentie opgevat.  

 

De omschrijving van deze indicator werd niet zo 

duidelijk bevonden.  

3 CVE  

 

 

 

 

Ja, STB-intervisies vertrekken steeds vanuit 
een individuele voortaak (= individuele 
reflectie) als daarna in groep.  Maar ook 
hier zijn we, volgens mij, nog te zeer op het 
individuele vlak bezig. 

 

Meer individueel dan team. 
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3 CM 

4 NVH 

5 LV 

 

 

4 EVC 

 

/ 

Studenten leren tijdens het eerste jaar zelf 
te reflecteren op hun eigen handelen, maar 
ook in overleg te gaan met de 
praktijkbegeleider en de mentor. 

Vb individuele reflecties, maar ook STB –
sessies in groep waarbij je elkaar aan het 
denken zet. 

2.3.2 De focus van reflectie ligt niet enkel op het 

verbeteren van de individuele praktijk maar 

betrekt via diepe, brede en kritische 

reflectie ook de morele, emotionele en 

instellingsgebonden perspectieven die 

hiermee in verband staan.  

3 CVE 

 

 

 

 

 

 

2 CM 

3 NVH 

 

 

Onderstaande enkel gebaseerd op 
ervaringen in 1 BAKO : 

Leerkrachtstijl, enz. (zie hierboven) komt al 
vrij snel in de opleiding aan bod.  
Studenten dienen ook de buurt van hun 
stageschool wat ‘ruimer’ te verkennen in  
BAKO, maar meer vanuit de invalshoek van 
het BC dat ze gaan uitwerken, misschien 
nog wel te weinig vanuit wat die buurt is/ 
te bieden heeft/ kenmerkt…  

Merk ik weinig van 

Diepe reflectie: te weinig 

 

Hier wordt nog te weinig de nadruk op 
gelegd bij reflectievaardigheden, deze gaan 
meestal over wat ging er goed en wat 

De leden van het kernteam geven aan dat 
diepgaande reflectie in meerdere mate 
wordt bereikt via mondelinge reflectie 
(groepsgesprekken), dan via de schriftelijke 
reflecties. Deze schriftelijke reflecties 
worden vaak erg oppervlakkig opgevat.  

De leden van het kernteam geven aan dat 
reflectie geen cesuur-functie meer heeft. 
Het is niet geheel duidelijk waarom dat dit 
gewijzigd is.  

Lectoren beschikken vaak in onvoldoende 
mate over de competenties die nodig zijn 
om diepgaande reflectie te begeleiden: 1) 
coaching & reflectie; 2) evalueren van 
reflecties .  

Vroeger waren er intervisiemomenten 
voorzien tussen de 
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1 LV 

 

 

 

 

3 EVC 

minder goed, en waardoor ging het goed of 
minder goed. 

 

 

Ja, zo is het bedoeld. 

Het breed, diep, kritisch reflecteren  vind ik 
in schriftelijke reflecties bv 1 bako niet zo 
sterk ondanks de sjablonen die daartoe 
zouden moeten aanzetten. Via mondelinge  
groepssessie vind ik persoonlijk dat er veel 
meer diep, breed en kritisch gekeken wordt 
naar ervaringen. Komt de subjectieve 
onderwijstheorie ook meer naar boven en 
wordt die meer besproken. 

studietrajectbegeleiders. Dit gebeurt de 
afgelopen periode weer veel minder 
(voornamelijk omwille van tijdsdruk). Ook 
moet er voortdurend gewisseld worden 
tussen de rollen van docent – 
studietrajectbegeleider – coach.  

Er worden ook te vaak dezelfde 
reflectiemodellen gebruikt. 

2.3.3 De lerarenopleiding stelt (kritische) 

reflectiemethodieken af op de 

competenties en noden van de 

studentenpopulatie. Hierbij begeleidt en 

evalueert de lerarenopleiding haar 

studenten systematisch naar een 

toenemende zelfstandigheid.  

3 ? CVE 

 

 

 

 

 

 

1 CM  

In  1 BAKO is er een verscheidenheid aan 
reflectiemethodieken binnen de STB-
sessies.  Korthagen wordt maar op het 
einde – als 1 van de vele methodieken – 
verkend. Van 1 naar  3 BAKO neemt ook de 
zelfstandigheid van studenten hierbij toe 
(denk ik): van reflectie onder begeleiding in 
1 BAKO, naar o.a. eigen agenda en 
verantwoordingsgesprek in 2 BAKO,… 

 

Vaak te veel dezelfde reflectiemodellen. 
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3 NVH 

 

3 LV 

 

 

4 EVC 

 

Mee bezig? 

 

De studenten maken kennis met 
verschillende kaders over 
reflectievaardigheden. 

 

Ja, hoewel ik persoonlijk vind dat de 
reflecties van de 3de jaars studenten via 
het pop sjabloon  eerder beknot worden 
in diepgang, breedheid en kritische zin. Er 
zijn teveel items waarover gevraagd wordt 
om te reflecteren. Je kan onmogelijk over 
al die items grondig reflecteren. 

2.3.4 De lerarenopleiding denkt kritisch na over 

de kwantiteit van reflectieproducten in 

functie van de kwaliteit van reflectie. 

 

 

 

 

1/ 2? CVE 

 

3 CM 

3 à 4 NVH 

/ LV 

3 EVC  

 Heb geen zicht op 2 en 3 BAKO, maar voor 
1 BAKO gebeurt dit nog niet (helemaal) 
denk ik. 

 

 

 

Zie hierboven 
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2.4 Praktijk    

2.4.1 Het ontwikkelen van competenties inzake 

omgaan met kinderarmoede en sociaal-

culturele ongelijkheid maken zijn een 

leerdoel in elke praktijkervaring.  

 

1 CVE 

 

 

1 CM 

 

1 NVH 

 

 

1 LV 

 

 

 

 

 

3 EVC 

Nog te weinig expliciet alleszins. 

 

 

/ 

 

Nee, te weinig expliciet, wel in zorgstage,… 

 

Hier zou nog veel duidelijker de nadruk op 

kunnen gelegd worden, maar is momenteel 

geen noodzakelijke competentie in de 

eerste 2 praktijkjaren. 

 

Ja, door het lezen van enkele vbn ben ik me 

nu bewuster geworden dat we daar 

studenten zeker meer competent zouden in 

moeten maken.  

In ieder geval niet mee wachten tot in het 

3de jaar.  

Om te weten of het  in elke praktijk moet 

geïntegreerd worden heb ik nog te weinig 

ideeën. Alles met mate zeker. 

Het leren erkennen van de diversiteit van 

het kleutervolkje komt pas echt aan bod in 

het derde jaar.  

Diversiteit komt wel aan bod in een aantal 

onderdelen van de opleiding (maar 

kansarmoede als specifieke focus wordt 

hierbij niet opgenomen). Het gewicht mbt 

dit thema ligt dus vooral in het derde jaar. 

Indien diversiteit meer in de kern van het 

curriculum wordt geplaatst dan moet de 

opbouw van het curriculum herbekeken 

worden.  

 

(BELANGRIJK!!)  

Maar eerst moet in het team besproken 

worden of dit inderdaad het uitgangspunt 

moet worden. 
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2.4.2 De lerarenopleiding werkt met schoolse en 

buitenschoolse partners samen in het 

creëren van een brede leer- en 

leefomgeving gericht op het ontwikkelen 

van competenties inzake omgaan met 

kinderarmoede en sociaal-culturele 

ongelijkheid.  

3 CVE  

 

 

3 CM 

 

3 NVH 

 

3 LV 

 

 

 

 

 

 

3 EVC 

Gebeurt wel, maar vooral in 2 en 3 BAKO 

denk ik.  

 

Derde jaar vooral. 

 

Contacten, bezoeken, lezingen,… 

 

In het tweede en het 3de jaar worden de 

studenten specifiek in contact gebracht 

met scholen en buitenschoolse partners. 

Doormiddel van kijkdagen te Brussel en 

praktijkstage. 

 

Bij Gok-module. Verder denk ik beperkt. 

 

2.4.3 De lerarenopleiding werkt structureel 

samen met scholen om een 

leergemeenschap te creëren (waarbij 

wederzijdse ondersteuning plaatsvindt) en 

vanuit een gemeenschappelijke visie 

toekomstige leraren op te leiden.  

4 ? CVE 

 

 

 

3 CM 

 

 

4 NVH 

 

/ LV 

 

2 EVC 

Partnerscholen, mentorenvormingen, 

opleidingscommissies met werkveld. 

Project ‘Samople ’ 

 

Aanzetten zijn er binnen ‘samen opleiden’. 

 

Samople: samen opleiden 

 

Geen zicht op. 

 

Geen idee, ik denk van niet. 

Het project ‘Samen opleiden’ is een project 

dat reeds enkele jaren gerealiseerd wordt 

en dit vanuit the School of Education. Het 

project werkt met ankerscholen en 

ankerfiguren .(Het luik ankerfiguren wordt 

nu echter niet meer opgenomen, omwille 

van een tekort aan middelen). Er wordt 

getracht de band tussen een bepaalde 

lector en een school te versterken 

(engagement mbt begeleiden van stagiairs, 

opleiden van mentoren, betrekken van 

mentoren bij bachelorproef).  
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In de driehoek (werkveld – opleiding – 

student) wordt gewerkt aan een gedeelde 

visie en het besef dat het opleiden van 

toekomstige leerkrachten een gedeelte 

verantwoordelijkheid is. 

2.4.4 Elke student doet in de loop van de 

lerarenopleiding praktijkervaring op in een 

grootstedelijke, meertalige schoolcontext.  

5 CVE 

 

 

 

5 CM 

 

3 à 4 NVH 

 

4 LV 

 

 

3 EVC 

 

Toch voor wat de vestigingsplaats Heverlee 

betreft is elke student verplicht een stage 

in Brussel (GOK-scholen, nog steeds vaste 

lijst ?) te lopen. 

 

Verplichte stage in Brussel in het derde jaar 

 

Diest: wel sterke SES-context / Heverlee 

 

Ja zie punt 2.4.2, grootstedelijke niet 

specifiek maar zeker meertalige 

schoolcontext. 

 

Vroeger deden alle studenten stage in 

Brussel, nu minder. 

 

2.4.5 De lerarenopleiding beoogt dat elke student 

tijdens de opleiding wordt ondergedompeld 

in de leefwereld van kwetsbare kinderen 

en hun ouders. Hierbij wordt expliciet een 

terugkoppeling gemaakt naar de verdere 

ontwikkeling van de pedagogisch-

didactische competenties van de student.  

3 CVE 

 

 

 

 

 

 

Ik heb wel zicht op enkele zaken die ik zelf 

doe, maar te weinig voor het geheel en 

voor de opleidingsjaren 2 en 3: bv.  

- Module 1.1 : het wereldbeeld in 

prentenboeken kritisch bekijken + 

kinderboekenaanbod vanuit het 

oogpunt ‘als er thuis geen boeken 
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2 CM  

 

 

 

 

 

 

 

 

zijn’ 

- Module 1.2: 

taalvaardigheidsontwikkeling met 

expliciete aandacht voor GOK, 

kansarmoede, noden, Idem voor 

instructietaal (risicokleuters, …), 

schriftelijke communicatie, 

bakerrijmpjes (met aandacht voor 

rijmpjes in de thuistalen als 

talensensibiliserende insteek)… in 

module 1.3 

- Gespreksvoering  rond ‘gekende 

inhouden’ in 1.4. 

- In Leraar Worden I taal besteed ik 

hieraan expliciet aandacht bij ‘het 

briefje voor de ouders’ 

 

Te weinig, enkele ervaringen of soms 

sterker afhankelijk van traject student (vb 

profilering…), wel in de GOKmodule en 

stage in Brussel etc…  

terugkoppeling gemaakt naar de verdere 

ontwikkeling van de pedagogisch-

didactische competenties van de student = 

te weinig 

 

Ik vermoed van wel bij de lessen 

opvoedkunde. 
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2 à 3 NVH 

 

 

3 LV 

3 EVC 

 

Heb ik precies weinig zicht op. Studenten 

maken wel werk van observaties in de klas 

en het maken van een handelingsplan voor 

kinderen die ‘opvallen’ als dat daarmee 

bedoelt wordt. 

2.4.6 De lerarenopleiding streeft er naar dat 

praktijkervaringen optimaal worden benut 

voor kritische reflectie, actieve 

kennisconstructie en praktijkgericht 

onderzoek. 

4 CVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CM  

 

4 NVH 

 

4 LV 

 

 

 

4-5 EVC 

-  Ja , STB-sessies, 

profileringstrajecten  en zeker ook 

bij evaluaties: 

1BAKO : eigen praktijkvoorbeelden 

geven op examens of linken aan de 

gegeven casus (mag nog wel 

explicieter daar). 

In 2 en 3 BAKO  

evaluatiegesprekken na stage 

 

Via intervisies  

 

/  

 

Ja door middel van gesprekken wordt er 

gereflecteerd, kritisch gekeken naar het 

kennis in praktijk en wordt er mondeling 

aan praktijkgerichtonderzoek gedaan. 

 

Ja 

-  
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MOGELIJKE ACTIES 
 

PRIORITEIT (KT, 
MLT, LT) / NVT5 

2. Pedagogisch-didactische voorwaarde   

2.1 Theorie  

2.1.1 Bij het aanbrengen van conceptuele kennis  vormen praktijk(ervaringen) en actuele behoeften het uitgangspunt.  

 

STB sessie van 1e tot en met 3de jaar. 
Opnemen in lessen 
Al aanwezig in module Gok 

 

KT 

2.1.2 Elke docent streeft een actieve constructie van conceptuele kennis na door middel van praktijkgericht onderzoek en 

reflectie. 

Nagaan hoe we al aansluiten op het thema, onbewust misschien al mee bezig. 
Screening of toevoeging. 

 

 

KT 

2.2 Onderzoek  

2.2.1 Onderzoekscompetenties bij toekomstige leraren worden zowel individueel als in teamverband (met medestudenten, 

docenten, externe partners, … ) ontwikkeld. 

Nagaan hoe we al aansluiten op het thema, onbewust misschien al mee bezig. 

 

 

                                                           
5
 Prioriteit: KT = korte termijn, MLT = middellange termijn, LT = lange termijn,  NVT = niet van toepassing 
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Screening of toevoeging. 
 
Meer inzetten op diepgaande reflectie adhv verschillende methodes, ervaringen 

KT of MT 

KT 

2.2.2 Elk opleidingsonderdeel omvat een expliciete onderzoekscomponent. 

 

Misschien DIVA-website hierin een expliciete plaats geven. 

Doorheen de opleidingsjaren komt dit aanbod en kan misschien wel opgenomen worden al een onderdeel, BPIII onderwerp 

= ok, er kan nog meer afstemming nagestreefd worden. 

 

 

KT 

KT 

KT 

2.2.3 Het ontwikkelen van onderzoekscompetenties bij toekomstige leraren staat in functie van actieve kennisconstructie op basis 

van de praktijk en het verbeteren van die praktijk 

Nagaan of we in BP III niet terug dichter bij de praktijk moeten laten onderzoeken (actie-onderzoek)? 

 

 

MT 

2.2.4 (Kritische) reflectievaardigheden krijgen een plaats in de ontwikkeling van onderzoekscompetenties van toekomstige leraren.  

 

 

Kansarmoedeproblematiek vanaf 1 BAKO meer verankeren in de STB-sessies , zowel inhoudelijk (kleuters) als naar ‘netwerkvorming’/ 

‘verbinding maken met elkaar’ binnen de opleiding zelf (studenten). 

Uitproberen van WANDA-methode  

In sessies rond o.a. armoede, uitsluiting, … meer inzetten op interactie en reflectie ipv op ‘kennisoverdracht’ 

 

 

KT 

 

MT 

2.3 Reflectie  
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2.3.1 De ontwikkeling van (kritische) reflectievaardigheden wordt zowel als een individuele competentie en als een 

teamcompetentie opgevat.  

Actie:  inhoud STBsessies/reflectiesessies/ stageopdrachten breder invullen (cfr elkaar echt leren kennen om elkaar beter te begrijpen 
(verbinding maken), stil staan bij vooroordelen, eigen referentiekader  in vraag stellen,  

(kan zeker ook in eigen vak aan bod komen, maar eerst is het misschien meer aangewezen om te starten met het team rond 
eenzelfde  kader, opdracht en vandaaruit naar je eigen vak te transfereren) 

+ transfer naar praktijk, kleuters observeren vanuit brede bril, stil staan bij hoe ouders kijken naar onderwijs, gewoontes,… deze leren 
kennen en begrijpen… 

En zo komen naar breder en diepere reflecties en bijgevolg ook praktijkideeën om toe te passen tijdens stage -> zie item 2.3.2 

Met het team tijd en ruimte maken om kritisch te reflecteren is de laatste jaren op de achtergrond geraakt: terug meer oog voor in 

laatste overlegmomenten  positieve evolutie 

 

 

KT 

 

 

 

 

 

KT 

2.3.2 De focus van reflectie ligt niet enkel op het verbeteren van de individuele praktijk maar betrekt via diepe, brede en kritische 

reflectie ook de morele, emotionele en instellingsgebonden perspectieven die hiermee in verband staan. 

Via WANDA-methodiek leren uit je eigen referentiekader te treden als student : perspectiefwissel kunnen innemen.   

Ook reflecteren op ‘gelopen’ diversiteitstraject (studentenstages i.v.m. kansarmoedeproblematiek/grootstedelijke context,…) 

Uitproberen van WANDA-methode  

In sessies rond o.a. armoede, uitsluiting, … meer inzetten op interactie en reflectie ipv op ‘kennisoverdracht’ 

Expliciteren van waarden, normen,… die handelen beïvloeden 

KT 

 

MT 

 

KT 

2.3.3 De lerarenopleiding stelt (kritische) reflectiemethodieken af op de competenties en noden van de studentenpopulatie. Hierbij 

begeleidt en evalueert de lerarenopleiding haar studenten systematisch naar een toenemende zelfstandigheid. 
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Nadrukkelijk bij stage of in het 3de jaar. 

Zie ook hierboven – samen met curriculumhervorming mee terug onder de loep nemen. 

 

KT/MT 

2.3.4 De lerarenopleiding denkt kritisch na over de kwantiteit van reflectieproducten in functie van de kwaliteit van reflectie. 

Reductie in kwantiteit met het oog op optimalisering van de kwaliteit (bv. aantal reflecties in module 1.2 (= 6 in Heverlee) 

Kan nog meer opgevolgd worden in het 1ste en 2de jaar, vermits de studenten voornamelijk gericht zijn op hoeveelheid ipv inhoud. 

 

KT 

MT 

2.4 Praktijk   

2.4.1 Het ontwikkelen van competenties inzake omgaan met kinderarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid maken zijn een 

leerdoel in elke praktijkervaring.  

 

Tijdens startdagen (1 BAKO), gesprekken met kleuteronderwijzers of beroepsveld, de eerste observatie-opdrachten vanuit de 

verschillende vakgebieden, de BC’s voor de stages 1 BAKO… steeds invulling geven (of zoeken) vanuit de diversiteitsinsteek. 

 

Studenten sensibiliseren en informeren vanaf 1 bako 

 

Vanaf het eerste jaar op inzetten aan de hand van breed observeren, wie zit er allemaal in mijn klas? 

2e jaar enkele problematieken aan halen en onder de loep nemen en dan het 3de jaar uittesten, handelingsplannen 

 

‘kijk’opdrachten geven, ervaringskansen bieden, studenten de ‘brede school-context’ grondig laten exploreren en bevragen,… 

 

 

KT 

 

 

 

KT of MT 

MT 

2.4.2 De lerarenopleiding werkt met schoolse en buitenschoolse partners samen in het creëren van een brede leer- en leefomgeving 

gericht op het ontwikkelen van competenties inzake omgaan met kinderarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid. 

Een verplicht  traject voor studenten (en docenten ?) opzetten i;s.m. buurtopbouwwerk, (welzijnssector),… met klemtoon op ‘ervaring’, 
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‘beleving’, ‘ontmoeting’,… 

Opnemen in profileringstraject of met gastsprekers. 

Met project ’t school is van iedereen hebben we hier een mooie opstap: heel wat contacten werden gelegd en bieden inspiratie voor 

de toekomst. 

MT 

KT 

KT/MT 

2.4.3 De lerarenopleiding werkt structureel samen met scholen om een leergemeenschap te creëren (waarbij wederzijdse 

ondersteuning plaatsvindt) en vanuit een gemeenschappelijke visie toekomstige leraren op te leiden. 

Samenwerking met werkveld bij coachings door experten, getuigenissen van ervaringsdeskundigen,… (cf. de professionalisering die we 

15 jaar geleden kregen van L. Van Looy bij het opzetten van onze leerbegeleidingsgroepen) 

Project Professionele LG AJ 14/15! 

 

 

MT 

KT/MT 

2.4.4 Elke student doet in de loop van de lerarenopleiding praktijkervaring op in een grootstedelijke, meertalige schoolcontext 

Zie 2.4.2 

Specifiek in het 3de jaar.  

Het kan ook zijn dat studenten van het  1ste of het 2de jaar er stage lopen, maar zien dit niet met de bril van grootstedelijke, meertalige 

scholen = bewustwording 

 

 

 

KT 

2.4.5 De lerarenopleiding beoogt dat elke student tijdens de opleiding wordt ondergedompeld in de leefwereld van kwetsbare 

kinderen en hun ouders. Hierbij wordt expliciet een terugkoppeling gemaakt naar de verdere ontwikkeling van de 

pedagogisch-didactische competenties van de student. 

Zie 2.4.2 

 

 

 

MT 
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Eventueel deze module doortrekken naar het 1ste jaar zoals in STB sessies of via breder observeren. 

Nog explicietere ervaringskansen bieden, gerichtere stagetaken, observatie-opdrachten,… 

 

 

MT 

2.4.6 De lerarenopleiding streeft er naar dat praktijkervaringen optimaal worden benut voor kritische reflectie, actieve 

kennisconstructie en praktijkgericht onderzoek. 

Komt denk ik al voor in alle 3 jaren. 

Gerichtere reflectie koppelen aan de praktijkervaringen – zie ook eerder. 

 

 

 

MT 

 


