
Katholieke Hogeschool VIVES  
Xaverianenstraat 10, B-8200 BRUGGE  
Tel: +32 50  

KKGK,  
Werken rond kansarmoede  
Opleiding kleuter en lager onderwijs  
Auteur(s) Bert Van Helleputte, Vanessa Vanthournout, stuurgroep KKGK Campus Brugge 
Studiegebied onderwijs – campus Brugge  

Na te streven competenties bij docenten  
1. armoede zien en diversiteit positief benaderen  
2. werken aan kwaliteitsvolle interacties  
3. kinderen begeleiden tot kwaliteitsvolle interacties  
4. diversiteit integreren in het totale ontwikkelingsproces  
5. maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en ernaar handelen 

Concrete acties  
- Kosteloze stage  
- Weggeefkast in de hal  
- Kosten drukken voor  de studiereizen 
- Aandacht voor kansarmoede in uitwerken van thema’s 
- Stagemap digitaliseren 
- Diversiteitsweek Brussel/Rotterdam 
- Stuurgroep  
- Leerlijn diversiteit 
- Nauwere contacten met Stuvo  

De driedaagse heeft onze blik op kinder- en kansarmoede 
duidelijk verscherpt. De mindset van onze 
lerarenopleiding is veranderd. We zien in dat we het 
probleem niet met wortel en al kunnen uitroeien, maar 
dat we als onderwijsgemeenschap wel een krachtige 
hefboom zijn om kinderen (en studenten) in armoede 
(meer) kansen te geven. 

Concrete uitwerking 
Een driedaagse onderdompeling  met ervaringsdeskundigen. 
Dag 1:  
Wim Van Lancker – kansarmoede structureel aanpakken  
Eigen beeldvorming  - kennis maken met VZW Wieder 
 
Dag 2: 
Ervaringsdeskundigen aan het woord 
- Wat betekent kansarmoede voor  hen? 
- Armoede wandeling in Brugge 
- Verkennen van de sociale kaart  
 
Dag 3: 
- - Ervaringen met de school vanuit hun eigen perspectief en het perspectief als 

ouder 
- Adviezen naar leerkrachten  
- Wat met de lerarenopleiding  
 

Reflecties van collega’s  
De persoonlijke verhalen van de ervaringsdeskundigen raakten ons. Ze gaven ons 
een duidelijk beeld hoe moeilijk het soms is voor mensen in armoede en zorgden 
ervoor dat we in actie wilden schieten.  
Lesgeven over kansarmoede is nog iets anders dan zelf ook voorbeeldgedrag stellen 
en acties ondernemen in je eigen onderwijspraktijk. 
Confronterend hoe ervaringsdeskundigen je hogeschool omschrijven; zo was ik 
verrast dat onze infrastructuur op hen overkomt als ‘dit lijkt een dure opleiding’. 
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