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∞ De woonkamerschool ∞



Samen naar meer sociale gelijkheid: 

de leraar maakt het verschil



Doelstellingen vervolgtraject 

Verduurzamen

Verankeren

Verbreden naar lerarenopleidingen lager 

onderwijs, basisscholen

Verdiepen thema transities



Verduurzamen en verbreden

Blijven inzetten op:

 de lerende netwerken

 de website www.grotekansen.be

 de curricula van de lerarenopleidingen

http://www.grotekansen.be/


(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



Lerend netwerk continueren

met lerarenopleidingen lager onderwijs en 

basisscholen



Lerend netwerk versterkt door





www.grotekansen.be

http://www.grotekansen.be






https://www.grotekansen.be/

nl/beeldvorming/handelen_en

_reflecteren/13

https://www.grotekansen.be/nl/beeldvorming/handelen_en_reflecteren/13


https://www.grotekansen.be/nl/

verbindende_concepten/in_partn

erschap/37

https://www.grotekansen.be/nl/verbindende_concepten/in_partnerschap/37




Monitoringsonderzoek

1. Wat is het bereik van het vervolgtraject KKGK 
gedurende de lerende netwerken en via de online 

communicatiekanalen?

2. Wat zijn de gepercipieerde effecten van de lerende 
netwerken voor de verschillende doelgroepen 

(basisscholen, lerarenopleidingen kleuteronderwijs en 

lager onderwijs, pedagogische begeleidingsdiensten 

en de partnerorganisaties)?

3. Wat zijn de gepercipieerde effecten van de 
projectplannen voor de lerarenopleiding en de 

basisschool?



Methode

Veranderingstheorie: indicatoren

 Lerende netwerken

 Communicatie

 Projectplannen hogescholen

Mixed method

 Kwantitatief

 Kwalitatief  





Jouw stem!



Tijdslijn



Facebook-pagina: Kleine kinderen grote kansen

Facebook-groep: Grote kansen

Twitter: KKGK @grotekansen #grotekansen

Instagram: KKGK @grotekansen



Programma

9u30 Onthaal met koffie en thee

10u Verwelkoming

10u15 Vervolgproject KKGK toelichten: Sofie Verschaeve en dr. Carolien 

Frijns 

Doorlopend       Wanted Wall





Wanted Wall

 ROZE: dit neem ik mee naar de lerarenopleiding

 GEEL: dit neem ik mee naar de basisschool

 BLAUW: voorstel voor inspiratie op lerend netwerk 

(onderzoeksresultaten, goede praktijkvoorbeelden,…) of  

materiaalontwikkeling

 ORANJE: dit wil ik jullie vertellen en past niet in bovenstaande 

categorieën. 



Programma

10u45 Show & Tell I van de projectvoorstellen van verschillende hogescholen 

11u15 Keuze inspiratiesessies: 

• Achter de schermen bij de Klasse-filmpjes over kwaliteitsvolle interacties – Juf  Jelke en 

Michel Van Laere (Klasse)

• Kwaliteitsvolle talige interacties: duolezing Brecht Peleman (UGent) & dr. Carolien Frijns 

(Arteveldehogeschool & KU Leuven)

• Begrijpend lezen in het onderwijs: wat werkt met kwetsbare leerders? – Saartje Gobyn 

(Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven)

• Met welke bril kijk jij naar kinderen en ouders in kansarmoede? Workshop over de 12 brillen 

van prof. Baldwin Van Gorp –Sofie Verschaeve 



Programma

12u30 Broodjeslunch

13u15 Keuze inspiratiesessies: 

• Een kwaliteitsvolle relatie opbouwen, hoe doe je dat nu? Samenspel – dr. Caroline Vancraeyveldt (UCLL)

• Kwaliteitsvolle talige interacties: duolezing Brecht Peleman (UGent) & dr. Carolien Frijns 

(Arteveldehogeschool & KU Leuven)

• Meer taal, meer denken en meer onderwijstijd. Maximaal megataal –Marlies Algoet (Odisee

Brussel) en Evelien Gheeraert (Onderwijscentrum Brussel) 

• Snelcursus over het voorbije project van Kleine Kinderen Grote Kansen de website grotekansen.be, 

beschikbare materialen en tools, filmpjes Klasse – Els Mertens (Odisee Brussel) en Sofie Verschaeve 

(Arteveldehogeschool)

14u30 Show & Tell II van de projectvoorstellen van verschillende hogescholen 

15u30 Afsluiting: Sofie Verschaeve en dr. Carolien Frijns



Journalisten in spe



Show & Tell I

Samen naar meer sociale gelijkheid

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


Show & Tell projectplannen



Inspiratiesessies voormiddag

11u15 Keuze inspiratiesessies: 

• Achter de schermen bij de Klasse-filmpjes over kwaliteitsvolle interacties – Juf  Jelke en 

Michel Van Laere (Klasse) lokaal 4405

• Kwaliteitsvolle talige interacties: duolezing Brecht Peleman (UGent) & dr. Carolien Frijns

(Arteveldehogeschool & KU Leuven) lokaal 3402

• Begrijpend lezen in het onderwijs: wat werkt met kwetsbare leerders? – Saartje Gobyn

(Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven) lokaal 4101

• Met welke bril kijk jij naar kinderen en ouders in kansarmoede? Workshop over de 12 brillen 

van prof. Baldwin Van Gorp –Sofie Verschaeve lokaal 7218



Inspiratiesessies namiddag

13u15 Keuze inspiratiesessies: 

• Een kwaliteitsvolle relatie opbouwen, hoe doe je dat nu? Samenspel – dr. Caroline 

Vancraeyveldt (UCLL) lokaal 4405
• Kwaliteitsvolle talige interacties: duolezing Brecht Peleman (UGent) & dr. Carolien Frijns

(Arteveldehogeschool & KU Leuven) lokaal 3402
• Meer taal, meer denken en meer onderwijstijd. Maximaal megataal –Marlies Algoet (Odisee

Brussel) en Evelien Gheeraert (Onderwijscentrum Brussel) lokaal 4101
• Snelcursus over het voorbije project van Kleine Kinderen Grote Kansen de website 

grotekansen.be, beschikbare materialen en tools, filmpjes Klasse – Els Mertens (Odisee

Brussel) en Sofie Verschaeve (Arteveldehogeschool) lokaal 7218



Show & Tell II

Samen naar meer sociale gelijkheid

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


Show & Tell projectplannen



Afsluiting 

Kleine Kinderen Grote Kansen

Samen naar meer sociale gelijkheid

Sofie Verschaeve & dr. Carolien Frijns

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


Reflectie





Vul onze vragenlijst in ☺




