
Procesresultaten

In onze geven we een antwoord op de vraag hoe wij als 

lerarenopleiding diversiteit benaderen bij onze studenten en het 

brede werkveld en hoe wij daar als lerarenopleiding mee willen 

omgaan. We beschouwen het immers als onze 

verantwoordelijkheid om onderwijs te bieden dat aan alle studenten 

gelijke kansen biedt. 

Diversiteit (h)erkennen en positief benaderen

We erkennen de invloed van de diversiteit op het eigen handelen 

en dat van onze studenten. 

Kwaliteitsvolle relaties als basis voor kwaliteitsvol leren

We hebben daarbij specifiek oog voor onze relaties met 

maatschappelijk kwetsbare studenten, gezien een nabije relatie 

voor hen nog belangrijker is in functie van hun leerproces. Om 

gelijke kansen te bewerkstelligen, werken we daarom elke dag 

actief aan een goede relatie met onze studenten. 

Diversiteit staat centraal

We maken handig gebruik van onze locatie in deze 

superdiverse stad om onze studenten op een positieve en 

vanzelfsprekende manier te leren omgaan met deze realiteit.
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Lezen for life

Prentenboeken aan vrije bijdrage 

verkopen om 

- Álle studenten de kans te geven 

kwaliteitsvolle boeken aan te 

kopen

- Geld te verzamelen tvv De 

Boekenkaravaan

Visie

Uitschrijven van een visie waar alle 

docenten gebruik van maken bij het 

uitwerken van cursusmateriaal, 

tijdens de lessen en gedurende alle 

interacties met studenten en het 

werkveld. 

Leerlijn

vooruit- en terugblik

Verder uitwerken van de contouren 

van de leerlijn.

Terugblik op voorbije 

professionaliseringsproces en hier 

lessen uit trekken

Vooruitblik op vervolg van dit traject

Vooropstellen van nieuwe doelen 

en traject om hiertoe te komen.Input: 

Kinderrechtencommisaris

Omtrent (veranderende) visie op 

armoede. 

Inspireerde ons om 

Kinderrechtenkader als belangrijke 

basis voor uitwerking van onze visie 

en centraal in de leerlijn te 

gebruiken.

Input en uitwisseling: 

levende bib (2x)

In onze ‘Levende Bibliotheek’ vind 

je geen papieren boeken, maar 

ontmoet je mensen met een 

inspirerend verhaal over 

(kans)armoede in het onderwijs. 

Deze bibliotheek werkt op dezelfde 

manier als een gewone bibliotheek. 

De lezers melden zich aan, maken 

hun keuze uit een catalogus en 

vervolgens krijgen beide partijen 

een bepaalde tijd en een aparte 

ruimte toebedeeld om met elkaar in 

gesprek te gaan.

Leerlijn

Ontwikkelen van een leerlijn 

‘armoede en diversiteit’ die helder 

en overzichtelijk wordt 

neergeschreven waarbij een 

logische en graduele opeenvolging 

van leerinhouden over de 

verschillende opleidingsjaren wordt 

verzekerd

met steun van de KBS, de Nationale Loterij en 

Perceptiebevraging van self-efficacy
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Een professionaliseringstraject voor alle leKtoren
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Evaluatie

Doelen

Backward-design: Waar willen we landen 

met onze studenten?

Wat moeten ze begrijpen, kunnen, doen rond 

OMD?

Hoe kunnen studenten ons bewijzen dat ze 

het begrijpen, kunnen, doen?


