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Alle Vlaamse lerarenopleidingen gooien de
Nederlandse taal in de strijd tegen kinder- en
kansarmoede

© Frank Toussaint voor Kleine Kinderen Grote Kansen

De pandemie liet bij een grote groep kwetsbare kinderen een grote leerachterstand na.
Experts geven aan dat er een inhaalbeweging zich aandient om de kloof terug de
dichten. Alle 13 Vlaamse lerarenopleidingen bundelen daarom de krachten via het
netwerk ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’, dat meer taal- en onderwijskansen wil bieden
aan kinderen in kansarmoede. Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Ben Weyts,
het Departement Onderwijs en Vorming en de Koning Boudewijnstichting geven
vandaag het startschot voor een nieuwe cyclus in 2022-2023, die focust op taalverwerving.
Het netwerk ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ verenigt alle 13 educatieve bacheloropleidingen
kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen rond één doelstelling: meer onderwijskansen bieden aan
kinderen en zo meehelpen om kinder- en kansarmoede te doorbreken. Komend jaar wil het
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educatieve netwerk vooral het taalbewustzijn van leraren aanscherpen. Dat doet het via lokale
projecten, lerende netwerken en onderwijsbrede communicatie. Een nieuw initiatief is alvast de
Tipreeks ‘Sterke taal in de basisschool’ die Klasse voor het project maakte.
Werk maken van gelijke kansen
De Nederlandse taal is een prioriteit in de Beleidsnota Onderwijs 2019-2024 van de Vlaamse
Overheid. ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ wil leraren in het basisonderwijs en de
lerarenopleiding dan ook op verschillende domeinen versterken. Denk aan taalstimulering en
informatiegeletterdheid, positief omgaan met diversiteit in de klas, en voeling ontwikkelen voor
leerkracht-kindinteracties die bijdragen tot een sterke taalverwerving.
Sociale crisis vermijden
Aandacht voor onderwijskansen is meer dan ooit nodig. Naast de steeds groeiende diversiteit in
de Vlaamse basisscholen, heeft de ook coronacrisis de kloof tussen kinderen sterk vergroot.
Zowel onderwijssociologen als onderwijseconomen voorspellen een sociale crisis, waarbij vooral
kinderen met een lagere sociaaleconomische status en met een andere thuistaal dan het
Nederlands het meeste risico lopen op een leerachterstand.
Focus op scholing en vorming
Om klasleerkrachten, student-leraren en andere professionals in het basisonderwijs te
ondersteunen en te begeleiden, kiest ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ voor een evidence-informed
aanpak. De lerende netwerken scheppen een inhoudelijk kader maar zetten ook in op workshops
en inspiratiesessies. Inzichten, tools en casestudy's worden gedeeld met het brede onderwijsveld
via sociale media en het tijdschrift Klasse.
Waaier aan projecten
Elke lerarenopleiding heeft een eigen project waarbij het hierrond de interactie tussen de
lerarenopleidingen en de basisscholen versterkt. En ook binnen de opleidingen zelf wordt intens
gewerkt aan de versterking van het curriculum en de professionalisering van lerarenopleiders
rond het thema taalverwerving. Daarnaast wordt samen met het Steunpunt Centrale Toetsen in
Onderwijs een pilootproject opgezet rond informatiegeletterdheid bij aspirant-leraren lager
onderwijs.
Breed gedragen opdracht
“De kennis van het Nederlands is de sleutel tot alle andere kennis. Nederlands is het vak dat alle
andere vakken mogelijk maakt”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “De collectieve
schoolsluitingen tijdens de coronacrisis hebben alle leerlingen geraakt, maar de kwetsbare
leerlingen nog het hardst van allemaal. Dan gaat het ook over kinderen en jongeren die alleen op
school Nederlands spreken en leren. We willen iedereen met een taalachterstand helpen, want
taalachterstand vertaalt zich al snel in schoolse achterstand”, zegt Vlaams minister van Onderwijs
Ben Weyts.
Het thema staat hoog op de agenda bij de Vlaamse Overheid, maar leeft ook bij leraren en
lerarenopleiders aan de hogescholen. Kansen genereren en vergroten sluit bovendien ook perfect
aan bij de missie van de Koning Boudewijnstichting.
Blijf op de hoogte:
Website: www.grotekansen.be
Facebook: www.facebook.com/kleinekinderengrotekansen
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Twitter: @grotekansen en #grotekansen
Instagram: @grotekansen
Inschrijven op de Tipreeks Taal van Klasse: https://bit.ly/3wgfaWX
Achtergrondinformatie
‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ is een initiatief gedragen door alle 13 Vlaamse opleidingen
kleuter- en lager onderwijs en gecoördineerd door Arteveldehogeschool, gesteund door de
Vlaamse overheid en de Koning Boudewijnstichting. Het zet in op 4 strategische
doelstellingen.
1. Versterking van effectief taalonderwijs en warme leerkracht-kindrelaties op de basisschool
en het versterken van deze competenties bij toekomstige leraren
2. Versterking van uitwisseling over good practices van teamteaching in functie van grote
onderwijskansen
3. Versterking van informatiegeletterdheid bij toekomstige leraren lager onderwijs
4. Verankering van professionele leergemeenschappen tussen en in basisscholen en
lerarenopleidingen
Achterliggend beoogt het netwerk bij te dragen aan een positieve beeldvorming van het
lerarenberoep.
Alle 13 Vlaamse lerarenopleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs werken mee aan dit
project: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Arteveldehogeschool, Erasmushogeschool
Brussel, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen, Karel de Grote-Hogeschool
Antwerpen, Odisee, Hogeschool PXL, Thomas More Kempen, Thomas More MechelenAntwerpen, UC Leuven-Limburg, Hogeschool Vives Noord en Hogeschool Vives Zuid. UGent
en UAntwerpen zijn aan het project verbonden als onderzoekspartners.
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