Met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale loterij

Kleine kinderen, grote kansen
…ook in Vorselaar
WAAR STONDEN WE?

WAT WILDEN WE?

 Zorg en diversiteit kwamen in ons curriculum vooral expliciet aan
bod in afgebakende OPO’s vanaf fase 2, maar in het bijzonder
vanaf fase 3, en dat is te laat.

 (Leren) Omgaan met diversiteit in de kleuterklas, met inbegrip van
(kans)armoede, als vanzelfsprekende grondhouding is zichtbaar
ingebed in het curriculum vanaf fase 1 van onze opleiding.

 We konden de expertise van onze partners meer benutten en ons
netwerk verruimen door gerichter in te zetten op kennismaking en
uitwisseling, ook met ervaringsdeskundigen.

 Alle docenten zijn sensitief voor en kunnen ondersteuning bieden
aan studenten in (kans)armoede in het kader van de begeleiding
van studenten.

 Interactie met ouders kwam slechts beperkt aan bod in ons
programma. We voelden de nood aan een ruimere benadering
binnen een afgebakend geheel, waarin het opbouwen van
kwaliteitsvolle relaties met ouders als volwaardige partners
centraal staat.

 Ouderparticipatie is zichtbaar geïntegreerd in ons curriculum.

 We konden meer rekening houden met de sociale diversiteit van
onze eigen studentengroep om kwaliteitsvolle interacties te
ondersteunen, bv. tijdens de begeleiding van onze studenten op
stage.

WAT DEDEN WE?
EEN NIEUW OPLEIDINGSONDERDEEL ‘ORIËNTATIE OP HET BEROEP’
 Focus op kansarmoede in een superdiverse samenleving in het tweede jaar
 Studenten:
o draaien mee in een organisatie die werkt met mensen in armoede
o gaan in gesprek met een ervaringsdeskundige
o reflecteren over hun ervaringen en ontwikkelen een eigen interpretatiekader
‘COMMUNITY SERVICE LEARNING’






Spelen met en voorlezen aan kwetsbare kleuters in hun thuiscontext
20 sessies in het derde jaar
43 studenten, gezinnen en kleuters
24 partners (steden en gemeenten, OCMW’s, basisscholen, Rode Kruis…)
Gezamenlijk startmoment met alle partners

EEN COACHINGTRAJECT VOOR ALLE DOCENTEN






4 halve dagen in kleine groepen
Coachend omgaan met kansarmoede bij studenten
Bewustworden van eigen referentiekader
Vertrekken van en waarderen van sterktes
Gezamenlijke afspraken over aandachtspunten en acties

EEN NIEUW OPLEIDINGSONDERDEEL ‘PARTNER VAN OUDERS’





3 studiepunten in het derde jaar
Vanaf 2018-2019
Al ontwikkeld: doelstellingen, evaluatie, leerinhouden
Visie – communicatie – samenwerking en participatie
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