
- Docenten meer kaders aanreiken i.v.m diversiteit en in het bijzonder kansarmoede.
- Docenten beschikken over tools om kwaliteitsvolle interacties aan te gaan met studenten via waarderend 
   coachen.
-  Studenten worden krachtig voorbereid om kwaliteitsvolle interacties aan te gaan met kleuters.
- Het (verborgen) curriculum omtrent diversiteit en kansarmoede borgen en vormgeven in de Stad Kortrijk via 
   samenwerking met lokale scholen en organisaties.

Naast een verplicht ook een vrijblijvend verdiepend professionaliseringsaanbod voor docenten
Maatschappelijk verankeren van het (verborgen) curriculum binnen deze thematiek via samenwerking met 
lokale partners
Hefbomen van KKGK als leidraad meenemen bij de uitwerking van een nieuw curriculum
...

KLEINE KINDEREN
Project binnen VIVES Zuid

Genuanceerde
BEELDVORMING bij docenten

& 
meer KWALITEITSVOLLE INTERACTIES
tussen kleuters en studenten

Via een werkmoment rond ‘de 12 bril-
len’, een lezing door Bruno 
Vanobbergen, een getuigenis van 
Guido Decombel en 
ervaringsdeskundige,…

Samen krachtige leraren opleiden

Didactische
verkenning

v.d. basisschool
Geïnspireerd door Zill en het project
‘Samen-spel’ van UCLL werd het OPO 
herbekeken. In de nieuwe aanpak staat 
‘interactie’ voorop.

Wat was er al bij aanvang van het project in ons curriculum aanwezig? 

Welke noden voelden we bij de start van dit project?

Wat realiseerden we tijdens het project Kleine Kinderen, Grote Kansen? 

Waaraan werken we verder na afloop van het project? 

Volledige opleiding BAKO op campus Kortrijk vanaf 2019-2020 
en nieuw curriculum vanaf 2021.

Kansrijk kijken
naar

kansarmoede

Voorlezen aan
huis

Taalballon:
zomerkampen 
Nederlands

Erfgoed en identiteit
in grootstedelijke 

context

Aandacht voor diversiteit
in het (verborgen) curriculum

en de SPES-werking op de campus

Horizonverruimend:
Erfgoed & identiteit in 
grootstedelijke context

36 docenten 
volgden een 
3-daags traject 
‘waarderend 
coachen’

Mentorenvorming
rond nieuw 
stageconcept
‘eerst relatie,
dan prestatie’

Pedagogie
Eigen ervaringen en een getuigenis koppelen 
aan de brochure ‘ARM KIND, anders 
communiceren over kinderarmoede’ van de 
Koning Boudewijnstichting.

Docenten kaders 
aanreiken i.v.m

beeldvorming rond 
kansarmoede

GROTE KANSEN

Kritische reflectie 
op

stagedocumenten
vanuit de 
armoedebril

Naar aanleiding van het project KKGK 
worden de 7 hefbomen 
meegenomen om te reflecteren op 
de ervaringen in de grootstedelijke 
context.

Met steun van de KBS en de Nationale Loterij

Studenten verwerven inzichten in 
(kans)armoede & empowerment. Ze 
ervaren zelf hoe het is om dagelijks te 
moeten rondkomen met een beperkt 
inkomen via een inleefweek.


