
 

 

 

 

PXL-Education  |  Contact: Alida.Pierards@pxl.be  |  Tel.: 011/77.50.63  |  www. pxl.be 

Hogeschool PXL  |   Vildersstraat 5, 3500 Hasselt 

         

 

Project diversiteit en (kans)armoede 

Hilde Imberechts, Sofie Molemans, Alida Pierards, Patrick Vanroy, Anne-
Catherine Quetin, Liesbeth Dierckx 

Professionele Bachelor Leraar kleuteronderwijs, Leraar lager onderwijs, Leraar secundair onderwijs 

 

 

 

 

Project in samenwerking met het Steunpunt Onderwijs van de Provincie Limburg 
Met de steun van de KBS en de Nationale Loterij 
Met de steun van het beleidsdomein onderwijs en vorming—Vlaamse overheid 

Situering 
• Het aantal kinderen dat in Vlaanderen opgroeit in armoede is alarmerend hoog 

• Opgroeien in armoede heeft een negatief effect op alle domeinen van de ontwikkeling  

• Om uitval te voorkomen is het belangrijk dat het onderwijs een rol speelt in de preventie van schoolachterstand door armoede 

• Door toekomstige leerkrachten bewust te maken van de gevolgen van armoede, hen (kans)armoede te leren (h)erkennen en 

hier zowel preventief als curatief mee om te gaan, creëren we betere onderwijskansen voor elk kind  

Doelstelling 1  
Studenten versterken in hun omgang met (kans)armoede en sociaal-culturele ongelijkheid bij hun leerlingen 

   Gerealiseerde acties 
   Competentieprofiel verfijnd 
   Leerlijn diversiteit en (kans)armoede geïmplementeerd in het curriculum (gekoppeld aan interculturele competenties) 
             Nulmeting afgenomen bij studenten (o.b.v. DISCO): houding en competenties met betrekking tot diversiteit 
   “Weebly” ontwikkeld: https://kanseninenvanhetonderwijs.weebly.com/ 

   Extra professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd en deelgenomen aan lerende netwerken 

          Blik op de toekomst 

          Afname bevraging bij studenten LKO 3: houding en competenties met betrekking tot diversiteit 

Doelstelling 2  
Lerarenopleiders versterken in hun omgang met (kans)armoede en sociaal-culturele ongelijkheid bij hun studenten 

   Gerealiseerde acties 
   Professionaliseringstraject van 3 jaren opgezet 
   Startmoment georganiseerd nl. een kick-off namiddag waarop lectoren konden kennismaken met de binnen- 

     kant en de multidimensionaliteit van (kans)armoede 
   Nulmeting afgenomen bij lectoren (o.b.v. DISCO): houding en competenties met betrekking tot diversiteit 
   Ervaringsgesprekken gevoerd rond 3 thema’s: communicatie, materialen en schoolkosten, thuisopdrachten 
          Studiedag georganiseerd: “Dag van de kansen in/voor het onderwijs” met key-note en diverse workshops 
          Kennismaking met diverse welzijnspartners uit de omgeving van de hogeschool georganiseerd 

         Blik op de toekomst 
        Afname vervolgmeting bij lectoren (DISCO) – houding en competenties met betrekking tot diversiteit 

Doelstelling 3  
Een (kans)armoedebeleid uitwerken op niveau van de opleidingen, het departe-
ment PXL-Education en Hogeschool PXL 

   Gerealiseerde acties 
   Interviews afgenomen van lectoren  
   Syntheseverslagen van ondernomen acties gemaakt 
   Een “Blikopener” ontworpen met adviezen en afspraken op opleidings- 
             niveau, departementaal niveau en hogeschoolniveau 
   Adviezen met betrokkenen op de diverse niveaus besproken. 

        

Doelstelling 4 
Het werkveld professionaliseren in hun omgang met (kans)armoede en sociaal-
culturele ongelijkheid 

   Gerealiseerde acties 
   Expertise uit het werkveld  ingezet tijdens lectorgesprekken 
   Mentorendagen en werkveldactiviteiten georganiseerd 
   Weebly bekendgemaakt 
   Themadag georganiseerd: “Dag van de kansen in/voor het onderwijs” met         
   met key-note en diverse workshops 
   Kennismaking met diverse welzijnspartners in Limburg georganiseerd. 
    

Succesfactoren 
• Spreiding over meerdere jaren (blijvende aandacht voor de thematiek) 

• Betrokkenheid van het volledige team 

• Samenwerking met opgeleide ervarings- en werkvelddeskundigen 

• Input vanuit het lerend netwerk “Kleine kinderen, grote kansen” 

• Samenwerking met verschillende partners zoals provincie Limburg en welzijnsorganisaties. 

 
       


