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Project kansarmoede en diversiteit

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 
ta gaan, creëren we betere onderwijskansen voor elk kind 



Achtergrond van het project

• SALK 
• Project voor LKO en LLO in samenwerking met 

de provincie
• Publicatie Kleine kinderen, grote kansen
• Professionaliseringstraject De kloof een beetje 

dichten
• Professionele leergemeenschap Kleine 

kinderen, grote kansen



Projectdoelen

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

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

• Een kansarmoedebeleid uitwerken op niveau van de 
opleidingen, het departement PXL-Education en de 
hogeschool PXL

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



Studenten versterken in hun competenties m.b.t. het omgaan 
met armoede door professionalisering van de lerarenopleiders

• Kick-off namiddag voor het hele team LKO en 
LLO

• Afname nulmeting bij lectoren (Disco)
• Ervaringsgesprekken rond verschillende 

thema’s: communicatie, materialen en kosten, 
thuisopdrachten…

• GOK-academie
• Deelname aan lerende netwerken

Presentator
Presentatienotities
Kennis maken met de binnenkant en de multi-dimensionaliteit van armoedeHouding en competenties met betrekking tot diversiteit in kaart brengen



Succesfactoren

• Gespreid over 3 jaren
• Betrokkenheid en deskundigheidsbevordering 

bij het volledige team
• In samenwerking met ervaringsdeskundigen 

en werkvelddeskundigen
• In samenwerking met verschillende partners 

zoals provincie Limburg, 
welzijnsorganisaties,…



Vragen? 
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