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Tijdslijn



Verwelkoming 

Doelstellingen vervolgtraject:

Verbreden naar lerarenopleidingen 

lager onderwijs, basisscholen

Verduurzamen

Verankeren

Verdiepen thema transities



(duurzame) verankering van verhoogde 

professionaliteit bij (toekomstige) leraren

5 kerncompetenties voor omgaan met armoede en 

ongelijkheid (SDL, 2014) in projectplannen hogescholen

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



Projectplannen hogescholen

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl
https://www.kbs-frb.be/


De klas van juf Jelke

Samenwerking met KLASSE



Over het muurtje kijken

https://www.klasse.be/214572/collegiale-visitatie-leraren-moeten-meer-spieken/


Zoek een buddy

 Criteria

 “Autonomie: je moet zelf  kiezen met wie je wil ‘daten’, het liefst iemand 

die je goed kent en vertrouwt of  iemand naar wie je opkijkt en van wil 

leren. 

 VerBinding: je observeert in 2, richtingen waarbij je elkaar inspireert en 

ondersteunt. 

 Competentie: je moet het gevoel hebben dat je zinvolle dingen leert.

 Kies liever voor een collega die een ander vak geeft of  de lessen anders 

aanpakt. Het mag een beetje schuren.”

(Kris Van den Branden in Klasse)

Plak voor 15.00 uur je date op onze buddy wall. Schrijf  per post-it:

1. De namen van de buddies

2. De instellingen van de buddies

3. Het voorlopige KKGK-thema, bv. meertaligheid

https://www.klasse.be/214572/collegiale-visitatie-leraren-moeten-meer-spieken/


Buddy wall



Tips voor slotevent van 5 oktober



samenwerking met studenten 

Journalistiek



Programma II op 18 februari 2020 

Samen naar meer sociale gelijkheid: sterke transities in krachtige 
leeromgevingen

9u30 Onthaal met koffie en thee – lokaal 5201

10u Verwelkoming: Samen (met je buddy) naar meer sociale 

gelijkheid – door Sofie Verschaeve & dr. Carolien Frijns

10u10 Plenaire lezing: Warme en inclusieve transities in het Vlaams 

(kleuter)onderwijs: de mythe van individuele schoolrijpheid 

doorprikt – dr. Katrien Van Laere (VBJK Centrum voor 

Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen, 

UGent) - lokaal 5201



11u15 Keuze inspiratiesessies: 

Sessie 1: Zorgeloos naar de kleuterschool: wat kan de kinderopvang en de school hierin 

betekenen? – Jan De Mets (SDL), dr. Katrien Van Laere (VBJK, UGent), 

Kris Vandenbroeck (Basisschool Vierwinden, Sint-Jans-Molenbeek) en Lut 

Bracke (Kinderdagverblijf  De Kereltjes, Stad Gent)

lokaal 4101

Sessie 2: Levensbeschouwelijke geletterdheid in onderwijs: elkaar ontmoeten in 

diversiteit – Naïma Lafrarchi (auteur Maakt religie een verschil?)

lokaal 8215

Sessie 3: Samen professionaliseren: een springplank voor inclusieve competentiegroei –

Marijke Wilssens (projectmedewerker Potential, Power to teach all) 

lokaal 6107

Sessie 4: “Ik wil weten wat mijn kindje doet in de klas!” Inzetten op participatie van 

laaggeletterde, anderstalige ouders – Annemie Van Beirendonck 

(CVO Encora & Kaap, Algemeen Onderwijsnetwerk Antwerpen) en dr. 

Carolien Frijns (AHS & KU Leuven, auteur De vliegtuigklas)

lokaal 5201



12u30 Broodjeslunch

13u30 Keuze inspiratiesessies:

Sessie 5: Impactmeting: hoe kan je als hogeschool de impact 

meten van je eigen projectplan? – Annelies Poppe en Federic

Vanhauwaert - lokaal 4101

Sessie 6: Voorstelling rapport kleuterparticipatie met bijzondere 

aandacht voor kwaliteitsvolle interactie – Onderwijsinspectie -

lokaal 5201

Sessie 7: Inclusie door de ogen van kinderen en ouders – Marijke 

Wilssens (projectmedewerker Potenial, Power to teach all) -

lokaal 6107

14u45 Pauze met koffie en thee - lokaal 5201

15u Reflectiemoment met Sarah Bâton als ervaringsdeskundige en 

leerkracht - lokaal 5201

15u30 Afsluiting: Naar huis met een buddy en een actie – Dr. Carolien 

Frijns & Sofie Verschaeve lokaal 5201



Afsluiting 

Naar huis met een buddy en 

een actie

Samen naar meer sociale gelijkheid

Sofie Verschaeve & dr. Carolien Frijns

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl
https://www.kbs-frb.be/


Bezoek je buddy voor 21 april

https://www.klasse.be/215026/kijkwijzer-tips-collegiale-visitatie/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=klasdate_k_p&utm_term=fb_klasse&fbclid=IwAR1yDAXlCXyaEWA9dEACGM5kKHdjvq3WxfWYRzxc92R6GjTJFfLAu48GoIk


Reflectie met Sarah Bâton



Vooruitblik op programma                

lerend netwerk van 21 april

 Diversiteit

 Meertaligheid

 Executieve functies

 Professionele leergemeenschappen

 Schrijfworkshop bloggen

 Afsluitende plenaire lezing: prof. dr. Kris Van den Branden (KU Leuven) 



Facebook-pagina: Kleine kinderen grote kansen

Facebook-groep: Grote kansen

Twitter: KKGK @grotekansen #grotekansen

Instagram: KKGK @grotekansen

Volg KKGK!

https://www.facebook.com/kleinekinderengrotkansen/?__tn__=kC-R&eid=ARB_2NPgZPH2m5gqfJg0tG7y8Uda_seGxmtqlRWQZnGSl6IoB0amKM8rWls7bVUAjudxc3wat71urUuA&hc_ref=ART5NiUA33wyYNwMxwrYIB0uTebDtDSJ0WQGHQTWgFySR9_fBq1LpEfRcr9nvejFJl0&__xts__%5b0%5d=68.ARCivB8oS7OQc7PupG5Ar27yw5Eay1txJn_H_NL9kGC43r93jUQI7R6KsMTjlVgqUpFJtOZl7tdoPLQ_GZNGK4VcLRi3IXLqC90bmhX7GVnMKj5lsU9Q-5bweC1vHZ0f_JMrFIXpRi3SeC619ks_AZOE1UQglDuEjj19bNCObK83p0k7kU01O_apJpOiOYhwka2aSlHBuK15CGEUpXuP6YQMbrH4yC79aJ40DAOwx-n8YQv7V-6CYLZuYsIPgX9LU9chXuwDepoxhPdo-vOolCAa7GJ-Ewb8uPH9xg-r1KgLnjCmLgAmUQSbihihldp8W6mQ5s7mRk17tqj4uubdn4n12CusPkxruhmEjAHXQd4-KOmfqHdQ7S23JXXEXnNmwBzO7Fe97WPxgWXho4cQ9xIn__wAR3PQ3GsoJkIn8XH8u76IJ7GD
https://www.facebook.com/groups/Grotekansen/
https://twitter.com/grotekansen
https://www.instagram.com/carolienfrijns/


Contact

sofie@grotekansen.be

aanspreekpunt lerarenopleidingen kleuteronderwijs

carolien@grotekansen.be

aanspreekpunt lerarenopleidingen lager onderwijs

mailto:sofie@grotekansen.be
mailto:Carolien.frijns@arteveldehs.be

