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Ambities

Vanaf de eerste dag van de opleiding:

• diversiteit van de kleuters = het 
uitgangspunt

• zowel via het hidden als via het expliciete 
curriculum 

• in het bijzonder: meer aandacht voor de 
relatief onzichtbare problematiek van 
kansarmoede! 



Hoe?

Ommezwaai  naar “diversiteit als uitgangspunt”
voor het (hidden) curriculum

Sensibiliserend ervaringstraject voor
Docenten en studenten
Ontmoetingen en ervaringskansen rond 
kansarmoede en gelijke kansen
- Supervisies onder begeleiding van experten
- Inspiratiebron/Actieonderzoek KBS 

Doel
Een meer van diversiteit doorleefd 
lesprogramma en lesgeven van docenten



Doelstellingen

M.b.t. bewustwording van docenten

 de ontwikkeling van een sensibiliseringstraject 

 cognitieve doelstellingen 

 dynamisch-affectieve doelstellingen “ik kan en wil als 
docent ook op dit punt mee het verschil maken” 

 een kritische selectie van pijnpunten in het eigen 
aanbod en curriculum (SGOK-kijkwijzer,2003) 

 voorbereiding van een drietal concrete acties



Doelstellingen

M.b.t. effectieve realisatie in het (hidden) curriculum 
van eerstejaarsstudenten BAKO.

 de ontwikkeling en realisatie van een sensibiliserend 
ervaringstraject voor eerstejaarsstudenten

 de realisatie van en reflectie op de concrete acties 
binnen het eigen handelen

 de opstart van een werkgroep ‘doorgaande lijn rond 
diversiteit als uitgangspunt’



Doelstellingen

M.b.t. de kwaliteitscontrole van het traject

 de voorbereiding en realisatie van een effectmeting rond 
de docentenstage

 de voorbereiding en realisatie van een pre- en postmeting 
m.b.t. de bewustwording bij studenten van de 
aanwezigheid van kinderen uit de kansarmoede



Methode



Docentenstage

Selectie docenten
(13) 
Vaklectoren KHL + 
KHlim

Lieven Verlinde 
(‘t Lampeke)



1e dag 22/9 2e dag 23/9 3e dag 24/9

9.00 -12.00 uur

Opstart driedaagse

Sessie rond vooroordelen
kansarmoede + kadering

Opstart reflectiesysteempjes

10.00 – 13.00 uur

Film vluchteling + debat 

Film ruimte innemen/vakantie + 
debat

gesprek rond sociaal -artistiek met 
diverse groep mensen

Lezing en dialoog Bart Demytenare,
o.a. auteur boek over armoede in
Vlaanderen

9.00 – 12.00 uur

Eén blok met gesprek met mensen uit
het werkveld

- kleuterleidster
- zorgcoördinatie
- directie

concrete ‘practises’, antwoorden op
specifieke vragen, algemene
uitgangspunten (bvb. visie
verjaardagen), emotionele effecten en
draagkracht in de klas, eigen
leerproces doorheen de jaren, ...

12.00 – 13.00 uur
Middageten sociaal restaurant
L.O.

13.00 – 14.00 uur
Broodmaaltijd buurthuis ‘t Lampeke

12.00 – 13.00 uur
Broodmaaltijd buurthuis ‘t Lampeke

13.00 – 16.30 uur
Dialoogmoment & getuigenissen
met mensen in kansarmoede en
sociale uitsluiting

2 groepjes – 2 getuigenissen

14.00 – 17.30 uur

Dialoog met Karen Daniëls –
gezinsbegeleiding en coördinatie
dagopvang Wurpskes – auteur boek
‘Helpende Handen kinderopvang’ – link
kinderopvang naar overgang
kleuteronderwijs

+ afronding tweede dag

13.00 – 15.00 uur

Tijd voor eindbespreking – reflectie –
conclusies – kapstokken – dingen bij
elkaar brengen





SAMEN IN RELATIE GAAN

VASTHOUDEN

WIJ MOETEN ALS ‘ONDERWIJSMENSEN’ 
‘WELZIJN’ IN ONS HART EN IN ONZE 
OPLEIDING SLUITEN 

VERBINDEN EN SAMEN

TIJD EN RESPECT

VEEL VALLEN, ALTIJD WEER OPSTAAN MET 
HEEL VEEL KRACHT



DICHTERBIJ DAN JE DENKT

BLIK WORDT VERRUIMD

ZOALS WIJ ZIJN OPGEVOED KIJKEN WIJ 
NAAR ANDEREN

WE ZITTEN SAMEN IN DE BOOT MAAR IK BEN 
NIET DE KAPITEIN

DURVEN KWETSBAAR ZIJN

WE KUNNEN EEN VERSCHIL MAKEN SAMEN 
MET ANDEREN



Studenten 1 Bako

Selectie studenten (17 
studenten)
1 groep Diest (8)
1 groep Heverlee (9)

(koppeling lector die 
mee participeerde) 
Voorafgaand inleefspel 
Diest ‘no credit, no 
game’

3 lectoren (coachen 
van studenten) 
1 stagair pedagoog 

Lieven Verlinde 
(‘t Lampeke)



Studentendriedaagse programma

 Woensdag 19/11  Donderdag 20/11  Vrijdag 21/11 

9.30 Kennismaking 10:00 Getuigenissen 
in 2 groepen, 
alternerend 
 
 

9.30 Opwarmertje + 
Een kaartje schrijven voor 
Nourheddin en Sylvie 
(getuigenissen) + beluisteren 

10.30 Opdrachtjes 
‘kansarmoede’ in 
groepjes 

11.30 Voorbereiding 
gesprek werkveld: 
vragen stellen, in 
groepjes 

10.30 Gehechtheid in de 
kinderopvang (Karen Daniëls) 

12.00 Maaltijd - leren 
ondernemen 

12.30 Maaltijd - buurthuis 12.30 Maaltijd - buurthuis 

13.30 ‘Kansarmoede’ 
basisinzichten 
adhv diverse 
methodieken 

13.30 Dialoog werkveld 
Directie Ourodenberg, 
Chris Vandenbroeck 
(kleuterleidster, 
Brussel), kleuterleidster 
Maasmechelen. 

13.30 Reflectie en evaluatie 
Terugkoppeling naar opleiding: 
wat is zinvol? 

16.00 Reflectie, 
nabespreking 

17.30  17.00 Warme maaltijd - 
buurthuis 

16.00 Afronding 

  18.00 Concert koor ‘Funky 
fabolishes fabota 
family’ + gesprekjes 
nadien bij drankje. 

  

 



Gesprek 
met ervaringsdeskundigen

Mohaddim (verhaal vluchteling 
Somalië)

Sylvie  (generatie-armoede)



Voorstelling koor
Funky Fabolishes Fabota Family

Sessie met Karen Daniëls, 
helpende handen, 2013
Dagopvang ‘ De Wurpskes’
Hechting



Individuele – en 
groepsopdrachten rond 
kansarmoede

Basisinzichten rond 
kansarmoede via verschillende 
methodieken

Reflectie en evaluatie
Terugkoppeling opleiding





Onderzoeksluik

Werkpakket 1.1 Effectmeting docenten en studenten
1.1.1 Effectmeting docenten
1.1.2 Effectmeting eerstejaarsstudenten

Werkpakket 1.2 Beginsituatie opleiding volgens docenten en 
studenten 
1.2.1 Beginsituatie analyse docenten
1.2.2 Beginisituatie analyse studenten



Effectmeting docenten

Heeft het traject een sensibiliserend effect op het 
denken/voelen/handelen rond kansarmoede als burger 
en als docent?”

6 betrokken lectoren 

Semi-gestructureerd interviews PRE en POST docentenstage



Effectmeting docenten

Enkele topics PRE- en POST interview kansarmoede:

o Als lector: voeling met kansarmoede in 
BAKO/DLO opleiding en in brede job (lesgeven, 
stagebezoeken, omgang studenten,… )

o Als burger: voeling met kansarmoede in eigen 
leven

o Noden, verwachtingen, behoeften: wat zou 
hen helpen om in te spelen op kansarmoede in 
werk of begeleiding van studenten? 

o Postinterview: Evaluatie kansarmoedetraject



Vergelijking pre en post

Een aangescherpt bewustzijn

Het woord ‘bewustzijn’ of ‘ik ben me 
bewuster van...’ werd in elk interview 
spontaan genoemd door de lectoren als 
gevraagd werd naar wat zij bijgeleerd hadden 

 afhankelijk van beginsituatie



Eigen achtergrond meer in vraag stellen 

Ik zal nu meer denken bij kansarme mensen 
‘daar zit een verhaal achter’.  

Ook kijk ik anders naar mezelf als 
middenklasser, dat vooral eigenlijk, waar ik 
me situeer. 

Waarom ik bepaalde dingen denk 
bijvoorbeeld. Hoe snel je eigenlijk kijkt 
vanuit jouw eigen kader. Ik stel 
ook mijn eigen kader meer in vraag. 

Verbreding en verruiming van het bewustzijn



Opvallend minder clichébeelden

“

Meestal ga je ervan uit dat mensen in 
kansarmoede op de een of andere 
manier een foute investering hebben gedaan. Of 
ze zijn weggegaan thuis omdat het niet ging en 
zijn dan naar ’t OCMW gegaan. Of zoals 
vluchtelingen: je laat alles achter en dan heb je 
sowieso niks. 

Maar eigenlijk heb ik nooit gedacht dat het vanuit 
de opvoeding zelf zou komen. Dat de opvoeding 
ook een mogelijkheid is om in kansarmoede
terecht te komen. Omdat je vele vaardigheden 
gewoon nooit geleerd hebt”

Verbreding en verruiming van het bewustzijn



Meer inleving en respect voor de complexiteit van armoede

I

Ik zou kansarmoede gedefinieerd hebben 
als een tekort aan financiën maar niet 
ruimer gezien hebben als een stuk chaos, 
weinig structuur, als iets dat een weerslag 
geeft op alle domeinen van een persoon of 
zijn omgeving

Ik dacht: ‘Dat kan toch geen vicieuze cirkel 
zijn. Je moet er toch op een gegeven 
moment uit geraken als je de juiste paden 
bewandelt’
Maar het is blijkbaar niet altijd zo evident 
als je denkt.

Verbreding en verruiming van het bewustzijn



Meer inleving en respect voor de complexiteit van armoede

Verdieping van het bewustzijn

 Verder opentrekken van het begrip kansarmoede

Lector 1: “En dan ja, wie is er eigenlijk arm? Iedereen kan arm zijn maar het gaat niet 
alleen om materiële armen maar ook om de andere dingen. Armoede is een heel ruim en 
breed begrip.

 Een heropfrissing

Lector 1: “Het was vooral een her-ontmoeting voor mij, een stuk herbeleven. Tijdens de 
voorbije jaren heb ik onbewust nog wel in mijn omgang met studenten hiermee rekening 
gehouden maar niet meer echt bewust. Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik die 
driedaagse heb mogen meemaken om terug veel bewuster met die dingen om te gaan’

 meer kaders gekregen om hun intuïties te duiden

Lector 2: “Ik kijk nu niet anders naar mensen in de kansarmoede maar wel bewuster denk 
ik. Ik ben mij veel bewuster van de dingen. En toch ook... misschien heb ik een aantal 
dingen intuïtief aangevoeld en had ik daar toen geen woorden voor; terwijl ik dat nu meer 
kan kaderen. Dat ik nu weet, het principe van het perspectief van de ander in te nemen, 
dat we dat met studenten misschien ook vaker moeten doen, leren om uit je eigen 
referentiekader te treden. Dat ik dat nu gewoon 
bewuster doe en in meerdere dingen.”



Aanbevelingen voor de opleiding

Expliciteren van visie

Kansarmoede te laat in de opleiding

Veranderingen in het ‘hiddencurriculum’ (i.e., de sensitiviteit 
omtrent kansarmoede, het in vraag stellen van je eigen 
middenklasse-achtergrond).

Bezorgheden, bijvoorbeeld hoe ze kansarmoede precies in hun 
eigen vakgebied kunnen integreren of hier rekening mee 
kunnen houden op 

Hoe ervoor zorgen dat kansarmoede beklijft bij studenten na 
de BAKO-opleiding



Effectmeting studenten

Vooral een effect op de manier waarop ze kijken naar armoede

 De vicieuze cirkel kan doorbroken worden. Ze lijken positiever: 
‘er is een uitweg’

Student: “Als je echt je best doet, geraak je uit die cirkel.” 

 Kijk op de personen achter de problemen en zijn gegroeid in 
inlevingsvermogen. 

Student: “Ik vind het eigenlijk moeilijk om te zeggen. Misschien de kijk op de 
wereld? Je moet er altijd aan denken dat iemand misschien wel een andere 
achtergrond heeft dan je op het eerste zicht denkt.” 

Student: “Als je zo hoort wat er achter die persoon zit, dan kun je je er beter in 
verplaatsen. 
Dan heb je daar ook meer respect voor.” 

 Dat je niet te snel mag oordelen over mensen



Effectmeting studenten

Een verschuiving in mogelijke oplossingen

 van oppervlakkige oplossingen (i.e., voorzien in 
basisbehoeften) naar meer doordachte en 
psychologische oplossingen(i.e., rekening houden met 
alle kinderen, communicatie met ouders, niet oordelen...)

 van een gevoel van machteloosheid naar oplossingen
bestaan

 in de mogelijke rol die wordt toegeschreven aan de 
kleuteronderwijzer

 De taboe doorbreken

 Een stap in de richting naar een verandering in handelen



http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/

http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/


Verhuizen

Vakantie

https://www.youtube.com/watch?v=
oPzl2Gju9XI



Output acties docenten – Lange termijn (Griet Maes)

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

- aan de Studietrajectbegeleiding

Organisatie van een   sensibiliserings- en vormingsdag of -
tweedaagse rond kansarmoede met opvolgopdrachten 
(acties en reflecties).  Dit kan gekoppeld worden aan:

Sessie rond gehechtheid en mentaliseren gekoppeld aan 
een module/stage bv. module ‘De jongste kleuters’ in 2 
BaKO.

‘Verbinding maken’ als kernbegrip in het cursusaanbod rond 
ouderparticipatie. Screening van cursusmateriaal en –(stage)opdrachten 
i.v.m. ouderbetrokkenheid vanuit de kansarmoedebril en optimalisering van 
huidig aanbod in de opleiding.  



Output concrete acties (Johan Theunis) 

Voorleven van een (gemeenschappelijke of individuele) visie of 
grondhouding. Deze visie kan ‘gekleurd’ zijn vanuit een eigen 
christelijke spiritualiteitsbeleving.
Cromheecke, F. en Vanderslycke, D. (2013) “Ga en maak het verschil”. Een gepassioneerd brievenboek; Uitgeverij 
onbekend

Laagdrempeligheid beogen ‘gratis’ tijd maken 
Verantwoordelijkheidsgevoel in verbondenheid met elkaar 
stimuleren
Bewuster ‘waarden voorleven’ die je zelf belangrijk vindt
Rust en structuur brengen in de les, maar ook in een gesprek 
met studenten...
(Voor-)leven vanuit een christelijke inspiratie: je kwetsbaar en 
dienstbaar durven opstellen om gekwetste mensen weer op te 
richten 
Als vaklector geen “vakidioot” zijn



Output concrete acties (Johan Theunis) 

Voldoende ruimte voor MUZIEK (en BEELD) binnen GOKbeleid
en zorg (+ diversiteit en leren), zodat studenten meer 
‘praktijkgericht’ aan de slag kunnen

Voor kansarme kinderen of kinderen uit allochtone families 
zoveel mogelijk kansen tot ontwikkeling bieden door:
- het welbevinden te stimuleren (een warm thuisgevoel 
(welkom) geven. Vb. Eenvoudig welkomslied in andere taal. 
Vb. Relaxatie-oefeningen doen,...
- vooral vreugde laten beleven aan het bewegen, dansen op 
muziek en bij het zingen en spelen op instrumenten.
- succeservaringen te laten beleven en heel veel positief te 
bevestigen: geeft kinderen zelfvertrouwen, een positief 
zelfbeeld
- kinderen tot rust te laten komen om zich (opnieuw) 
kunnen concentreren na eventuele stresservaringen op het 
thuisfront



www.tschoolisvaniedereen.weebly.com

Docenten

Een aangescherpt bewustzijn
Het woord ‘bewustzijn’ of ‘ik ben me bewuster van...’

Verbreding en verruiming van het bewustzijn
Eigen achtergrond meer in vraag stellen
Opvallend minder clichébeelden
Meer inleving en respect voor de complexiteit van armoede

Verdieping van het bewustzijn
Verder opentrekken van het begrip kansarmoede
Een heropfrissing
meer kaders gekregen om hun intuïties te duiden

Studenten
- Anders kijken naar kansarmoede
- Groter inlevingsvermogen
- Leren door ontmoeten
- Rol van de leerkracht

http://www.tschoolisvaniedereen.weebly.com/

