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Meer oog voor kansarmoede in de kleuterklas 
 
UC Leuven-Limburg brengt studenten in contact met ervaringsdeskundigen 
 
Een twintigtal eerstejaarsstudenten van de opleiding Leraar Kleuteronderwijs, Campus Diest en 
Heverlee, UC Leuven-Limburg, lopen van 19 t/m 21 november een inleefstage bij ’t Lampeke, een 
Leuvense vzw die rond kansarmoede werkt. Vele kinderen zetten hun eerste stappen in ons 
onderwijssysteem onder begeleiding van kleuteronderwijzers. Voor kwetsbare kleuters kunnen zij het 
verschil maken – zeker in Leuven, waar één op acht kinderen geboren wordt in een kansarm gezin 

(bron: OCMW Leuven). De lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg wil met deze stage de blik van 
haar eerstejaarsstudenten op kansarmoede verruimen via rechtsreeks contact met 
ervaringsdeskundigen en experten. 
 
Tijdens hun driedaagse bij Fabota, de kinderwerking van buurtwerk ’t Lampeke, gaan de studenten het gesprek aan 
met ouders en buurtwerkers – respectievelijk ervaringsdeskundigen in de kansarmoede en experten van het 
buurtwerk, en met leerkrachten en directies. Op die manier werken ze aan het verruimen van hun eigen 
referentiekaders en bewustwording van kansarme kinderen en krijgen ze uitgebreid de kans om te reflecteren over 
de diversiteitscompetenties die ze nodig hebben als leraar. 
 
De inleefstage is een try-out die loopt in het kader van ’t School is van iedereen’, een project van de lerarenopleiding 
bij UC Leuven-Limburg rond diversiteit met de steun van het Innovatiefonds (Vlaamse Overheid). Eerder liep een 
team van lerarenopleiders zelf al deze inleefstage. Zo verkregen ze de nodige bagage om hun lessen kritisch te 
screenen en bij te sturen waar nodig. 
 
Chris Mazarese, docent Lerarenopleiding Kleuteronderwijs: “Het idee is dat een sterker van diversiteit doorleefd 
lesprogramma en lesgeven van docenten zal maken dat studenten al bij de start van hun opleiding diversiteit als 
uitganspunt van hun onderwijspraktijk zien.” De stage die de studenten momenteel lopen is een volgende stap in het 
project om onderwijzers op te leiden met een “sterk hart” voor kwetsbare kinderen.  
 
In de opleiding op Campus Heverlee & Diest krijgt diversiteit momenteel pas in het laatste jaar aandacht. Het project 
‘’t School is van iedereen’ wil alle betrokkenen ondersteunen om hierin een ommezwaai te maken en diversiteit als 
onderliggend uitgangspunt in de hele lerarenopleiding te verweven. 
 

 
Bent u benieuwd hoe deze driedaagse de blik van onze toekomstige leraars op kansarmoede in de kleuterklas 
beïnvloed heeft? Dan nodigen wij u uit om op vrijdag 19 november tegen 15:00 het gesprek aan te gaan met de 
studenten van UC Leuven-Limburg. 
 
Gelieve uw komst te melden aan Chris Mazarese, docent. De gesprekken die die vrijdag aan de gang zijn, zijn te 

delicaat om onaangekondigd bij aan te schuiven. Met dank. 
 

 
www.ucll.be > Lerarenopleiding Kleuteronderwijs 
fabota.lampeke.be 
 
Contactpersonen: 
 
Chris Mazarese 
Docent Lerarenopleiding Kleuteronderwijs 
UC Leuven-Limburg  
Campus Diest & Heverlee 
0475 43 93 60 • chris.mazarese@ucll.be 
 

Kristien Van Hoegaerden 
Stafmedewerker Communicatie 
UC Leuven-Limburg 
Algemene Diensten 
016 37 57 65 • kristien.vanhoegaerden@ucll.be
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