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Op weg naar een meer

armoedegevoelige opleiding werd

er –in samenwerking met 

studenten- geopteerd voor een

UITLEENDIENST

• Focusgroepen met studenten

• Vanuit engagement van 

studenten en docenten krijgt

uitleendienst concreet vorm

(o.a. wall of loose parts)

• Workshops met 

basismaterialen (bvb. maken

van handpoppen, 

muziekinstrumenten, ..)

OPSTART VAN EEN UITLEENDIENST

1. OPLEIDING LERAAR KLEUTERONDERWIJS MEER ARMOEDEGEVOELIG MAKEN

• Met studenten en docenten initiatieven opzetten om drempels zichtbaar te maken en te verkleinen: positieve benadering van de diversiteit in de 

studentenpopulatie

• Samenwerkingsverbanden tussen de opleiding en externe organisaties

2. WERKEN MET ERVARINGSDESKUNDIGEN

• Binnen stagereflectie en coaching krijgt kansarmoede en maatschappelijke kwetsbaarheid een duidelijke plek in de opleiding door middel van het 

werken met opgeleide ervaringsdeskundigen

BEOOGDE IMPACT

Opleidingsonderdeel ‘Onderwijs

en Samenleving’ (3de 

opleidingsfase)  

• IK-PERSPECTIEF “Ik als

toekomstige leerkracht, wil

meer te weten komen over 

(kans)armoede en hoe ermee

om te gaan wanneer ik

signalen opmerk van kleuters

in mijn klaspraktijk”

• Situering binnen metroplan

(Kleur bekennen)

• Brede beeldvorming vanuit

MAATSCHAPPIJ-

PERSPECTIEF

• Centraal stellen van 3 

bouwstenen rond

beeldvorming (in dialoog/ 

interactie treden met 

ervaringsdeskundigen van 

TOA Armoede – de Link 

VZW)

SAMENWERKING MET KLEUR

BEKENNEN EN TOA ARMOEDE

• VERRUIMING BEELDVORMING ROND KANSARMOEDE EN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID

• OP EEN KWALITEITSVOLLE MANIER AAN DE SLAG GAAN ROND WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE

• LEREN KIJKEN NAAR DE BINNENKANT VAN MENSEN IN KANSARMOEDE (BEWUSTWORDING VAN THE MISSING LINK)

• ONTPLOOIING KWALITEITSVOLLE INTERACTIES

OUTPUT VOOR STUDENTEN

“Met steun van de KBS en de Nationale Loterij”

Toch een andere kijk op 

armoede gekregen: 

vroeger zou ik meer een 

mening klaar hebben maar 

nu heb ik de achtergrond 
mee.


