
 

 

WAT BIEDEN WIJ AAN 

 Visieontwikkeling omtrent kansarmoede 

 Ondersteuning en coaching voor projectleiders 

binnen de school en in het nazorgtraject 

 Procesbegeleiding bij de implementatie en 

tijdens de duur van het 3-daagse traject 

 

EEN KANSRIJK SCHOOLTEAM 

 Gemotiveerde leraren die met dit thema aan 

de slag willen 

 Bij voorkeur 1 lid van het ondersteunend 

personeel en 1 van het directieteam 

 2 projectleiders die het traject vanuit de school 

op zich nemen  

 

DOELGROEP 

Secundair onderwijs: leraren, zorgcoördinatoren, 

directies, onthaalmedewerkers …  

Basisonderwijs: leraren, zorgcoördinatoren, directies, 

onthaalmedewerkers …  

 

Minimaal 10 deelnemers, maximaal 25 deelnemers per 

schoolteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kans-rijk is jouw school? 

Waarom hebben sommige kinderen en jongeren geen boterhammen bij? Waarom wordt het schoolwerk niet gemaakt? Waarom 

wordt de schoolfactuur niet tijdig betaald? Waarom is het nu zo moeilijk om naar het oudercontact te komen? Waarom hoor ik 

zoveel excuses als een opdracht afgedrukt moet worden? Met deze vragen worden leraren en scholen dagelijks geconfronteerd en 

als we naar de kansarmoedecijfers kijken, zullen deze vragen alleen maar toenemen.  

KANSARMOEDE 
 

 

 

SUCCESFACTOREN 

 Inspirerend sensibiliseringstraject 

 Een voltallig kansrijk schoolteam 

 Tijd en ruimte voor ongeremde reflectie  

 Gevarieerd programma met sprekers en 

getuigenissen vanuit verschillende 

invalshoeken  

 Samenwerking met opgeleide 

ervaringsdeskundigen  

 Krachtige procesbegeleiders  

 Onderdompeling in een kwetsbare buurt - weg 

van de school – met integratie van lokale 

organisaties en handelaars 

 

INTERESSE? 

Neem contact op met de projectbegeleiders van de  

UC Leuven-Limburg voor een offerte op maat 

an.dumoulin@ucll.be (regio Limburg) 

chris.mazarese@ucll.be (regio Leuven) 

 

Voor een aanvraag voor schooljaar 2017-2018, neem 

uiterlijk eind april 2017 contact op.  

 

Samen met een schoolteam dompelen we jullie onder in een kansarmoedebad. Via ontmoetingen, getuigenissen, confrontaties 

… staan we stil bij onze eigen visie op kansarmoede. We ontdekken welke vooroordelen meespelen in onze kijk en leren 

vanuit een andere (krachten) bril kijken naar mensen in kwetsbare situaties.  
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