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Begripsontwikkeling m.b.t. 

diversiteit, kansarmoede,…  

                                                                                                                                                               

Verbinding leren maken met  

kleuters, ouders, externen… 

 

Zelf een krachtige leeromgeving kunnen uitbouwen 

voor kleuters  

 

                               …  ?                                                           …?   

Projectdoelen  

studenten BAKO lectorenteam BAKO Beleid 

D
O

EL
 Omgaan met diversiteit’, 

m.i.v. kansarmoede, vanaf dag 
1 in de opleiding en door de 3 
opleidingsjaren heen- zowel  
via stage als via de opleiding 
zelf-  in de vingers krijgen om  
(1) ernaar te handelen als 
kleuteronderwijzer (in spe)  in 
interactie met kleuters, 
ouders, externen… en om (2) 
krachtige leeromgevingen te 
kunnen opzetten om  kleuters  
sensitiever te maken voor de 
kinderarmoedeproblematiek.   

D
O

EL
 ‘Omgaan met diversiteit’, 

m.i.v. kansarmoede,  beter in 
de vingers krijgen om  (1) 
ernaar te handelen als lector, 
STB’er… in de opleiding  in 
interactie met studenten, 
ouders, externen… en om (2) 
krachtige leeromgevingen te 
kunnen opzetten opdat het 
studentendoel optimaal 
bereikt wordt.   

D
O

EL
 Beleid dat duidelijk inzet op 

diversiteit, m.b.  op 
‘kansarmoedeproblematiek' 
om studentendoel en 
teamdoel te kunnen 
realiseren. 

Wat hebben studenten 

daarvoor nodig ? De 

meest krachtige 

leeromgeving  ! 

Wat heeft 

lectorenteam 

daarvoor nodig ? De 

meest krachtige  

leeromgeving/onder

-steuning  ! 

Keuzes van de opleiding: 

bv. docentendriedaagse 

-Tandems vormen om andere 

teamleden mee op de kar te 

krijgen ? 

- Meer tijd en ruimte voor  (1) het 

coachen , begeleiden van 

studenten EN (2) voor contacten, 

gesprekken met werkveld rond 

inhoud en (3) coaching lectoren. 

- … 



Project ’t School is van iedereen’ (BAKO, 2014).   Synthese van de ‘Kapstokken voor de opleiding’ uit de docentendriedaagse rond kansarmoede     

 

 

, 

 

HOE kan lectorenteam dit 

 bieden ? 

HOE kunnen studenten dit 

verwerven ? 

DOOR zelf verbinding te voelen met medestudenten, 

lectoren, ‘anderen’,… 

DOOR ervaringskansen en leerkansen binnen en buiten 

de opleiding, stage, eventueel via alternatieve sociaal-

maatschappelijke stages,… 

DOOR het ontwikkelen van vaardigheden m.b.t. 

communicatie, creativiteit,… 

DOOR…ervaringskansen op het vlak van ontmoeting,.. 

DOOR… voldoende oefening en training ivm eigen 

referentiekaders en vooroordelen,…. 

DOOR…blikverruimers via ervaringen, experten, 

externen, ervaringseskundigen,… 

 

- STARTdagen : kennismakingsspelletjes die echt inzetten op diversiteit, maar ‘ 

veilig’ (wie ontbijt ’s ochtends ?   wie komt met de fiets naar school ?....) 

- INTAKEGESPREKKEN  met studietrajectbegeleider HERBEKIJKEN (b.v. vraagstelling 

eerder  gericht op  ‘beleving’ door de student) 

- STUDIETRAJECTBEGELEIDING: (1)  groep heeft cruciale rol bij het maken van 

‘verbinding’ + (2) STB-sessies zelf ook meer inhoudelijk ‘stofferen’ vanuit de 

kansarmoedeproblematiek 

- ZICHTBAARHEID/BEREIKBAARHEID van lectoren, STB’ers, …   

- ZELF VOORLEVEN door lectoren, STB’ers,… : eerst eigen visies bijsturen en bril van 

de kansarme student of kleuter ALTIJD (leren) opzetten , counteren van 

vooroordelen. 

- EIGEN CURSUSMATERIAAL,  EIGEN OPDRACHTEN EN EIGEN LESGEVEN  kritisch 

bekijken vanuit de kansarmoedebril en vanuit eigen referentiekaders. 

- VERPLICHT ENGAGEMENT op te nemen door studenten in termen van 

‘vrijwilligerswerk’ gehonoreerd door studiepunten om studenten en de werled 

van kansarmoede dichter bij elkaar te brengen 

- CREATIVITEIT aanleren (= samen zoeken of ‘wegen tonen tot’… ) 

- BREED leren OBSERVEREN vanaf dag 1 (impliceert  MEER KIJKEN naar kleuters + 

MEER KENNIS over observeren) 

- COMMUNICATIEVE vaardigheden ontwikkelen (gespreksvoering met ouders, 

externen,…  briefjes aan ouders, … gespreksvoering  met kleuters) 

- GOK-module uitsmeren over de drie opleidingsjaren  

- BEGRIPPEN  als ‘uitsluiting’/ ‘kansarmoede’,…  van in het begin van de opleiding 

gebruiken en herhalen in functie van diepgang. 

- 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) 

-  


