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Werkpakket 3 focust op volgende doelstellingen uit de projectaanvraag (doelstelling 2,3,4 

en 6) 

 
2. de actualisering en optimalisering van een bestaande kijkwijzer (gebaseerd op de 

SGOK-kijkwijzer; 2003), waarmee (aspecten van) het (hidden) curriculum van de 

opleiding kritisch gescreend kan/kunnen worden op onderliggende 

hiaten/fouten/scheeftrekkingen m.b.t. de diversiteit van het kleuterpubliek, en meer 

bepaald m.b.t. de doelgroep kansarme allochtone/autochtone kleuters.  

 > deelname aan professionaliseringstraject kansarmoede in het curriculum van 

de lerarenopleiding kleuteronderwijs. (traject loopt van april 2014 tot jan 2015, 

samenwerking tussen Karel De Grote hogeschool, Artevelde en HUB met medewerking 

van SDL) 

> screening van de opleiding aan de hand van monitoringsinstrument in ‘Kleine 

kinderen, grote kansen (2014). Screening van lessen, stage en - begeleiding door 5 

lectoren. Screening van de competentiematrix door 2 lectoren.  

 

3. een kritische selectie van pijnpunten in het eigen aanbod (aan de hand van kijkwijzer) 

en een verantwoorde en gemeenschappelijk gedragen vertaling van inzichten uit de 

docentenstage in een aantal concrete acties rond de eigen pijnpunten voor elk van de 

betrokken docenten 

> lectoren die deelnamen aan de docentenstage formuleerden een drietal concrete 

acties. 

 

4. de voorbereiding van een drietal concrete acties met betrekking tot een meer 

erkennende omgang ten aanzien van studenten uit de kansarmoede in de opleiding, en 

wel op basis van een status questionis van de omgangswijze die de opleiding momenteel 

realiseert, waarbij de studentengroep zelf ook bevraagd wordt.  

> lectoren die deelnamen aan de docentenstage formuleerden een drietal concrete 

acties. 

 

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

(colleges, workshops, stagebezoeken, …) door elk van de betrokken docenten 

> interview met een aantal lectoren na de docentenstage (zie ook werkpakket 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten  

ervaringen vanuit traject HUB  

-out van kijkwijzer door lectoren op eigen aanbod (syllabus, college, 

stagebegeleiding, opdrachten 

 

Output  

 “diversiteit als uitgangspunt” voor de 

opleiding + screening opleiding curriculum 

WERKPAKKET  3  KIJKWIJZER EN CURRICULUM (expliciet en hidden) 

Werkpakket 3.1 Realisatie van opleidingsmateriaal, nl. (1) Screenen  van het 

curriculum adhv kijkwijzer/competenties KBS en profileringstraject HUB + 

aanzetten tot bijsturing curriculum en (2) bijsturing colleges, workshops, stage-

opdrachten en stagebegeleiding in de vorm van drie concrete aanzetten per 

lector 
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Betrokkenen + begroting  

CM/NVH: procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning van 

optimalisering/actualisering van opleidingskijkwijzer “diversiteit als uitgangspunt”; 

procesbegeleiding Totaal CM = 20u = 2.5 dagen  

2 lectoren (2 lectoren X of ML?) + 1 lector KHLim try-out kijkwijzer en bijsturing 

curriculum 

Per lector:20u = 2.50 dagen. Totaal voor 4 lectoren: 80u = 10 dagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten  

afbakenen van haalbare set van mogelijke verbeteracties (via critical 

friendship) en voorbereiding van die geselecteerde verbeteracties  

 

 

 

Output  

voorzetten van concrete acties na deelname inleeftraject. Drie concrete acties per 

lector 

 

Betrokkenen + begroting  

Procesbegeleiding en inhoudelijke ondersteuning van optimalisering/actualisering van 

opleidingskijkwijzer “diversiteit als uitgangspunt”; procesbegeleiding en inhoudelijke 

ondersteuning van aanpassingen eigen aanbod door 5 lectoren CM 40%   
5 lectoren X  10% + lector KHLim  
NVH 30% 

ML 10% CVE 15% 

Uitwerken bijgestuurd aanbod, lectoren Heverlee elk 4 dagen, lector KHLim 6 dagen. 

Samen maakt dat 37 dagen  

 

Werkpakket 3.2 Formuleren  van drie concrete acties na inleeftraject Docenten 

concrete acties, keuzemogelijkheid uit: persoonlijke reflectie en verbeteracties in 

omgangsvormen en beleving, cursusmaterialen, stage-opdrachten, begeleiding 

en reflectie met studenten 


