
‘Zo lukt het!’  

Goed basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede  

(en voor alle anderen) 

dagopleiding 

Kort: 

De redenen waarom kinderen in kansarmoede het vaak moeilijk hebben met het 

leren op school ligt in ontwikkelingsthema’s. Dat zijn andere thema’s dan deze 

die in de media komen. Een ervaringsdeskundige getuigt waar het wel om gaat 

en die thema’s worden uitgediept. Nadien wordt een schema aangeboden dat 

het mogelijk moet maken om deze kinderen toch te laten aansluiten binnen ons 

onderwijs.  

Het eerste deel van de studiedag onderzoekt welke thema’s kinderen in 

kansarmoede het sterkst beïnvloeden in hun ontwikkeling en hoe dat gebeurt. In 

een bevraging van leerkrachten kregen we vooral structurele kenmerken van 

kansarmoede als antwoord: financieel tekort, bedreiging van gezondheid, 

voedseltekort,… Dit zijn in het leren en ontwikkelen van jonge kinderen die 

opgroeien in kansarmoede zeker secundaire factoren. De meest beïnvloedende 

factoren die maken dat kinderen die opgroeien in kansarmoede het zo moeilijk 

hebben met het leren op school zijn echter van een andere aard.  

Daniël Trimbos, ervaringsdeskundige in kansarmoede en sociale uitsluiting, komt 

vertellen wat opgroeien in kansarmoede voor hem betekende als kind op de 

basisschool. Hij brengt andere thema’s aan.  Vanuit zijn thema’s onderzoeken we 

de gevolgen ervan voor ons werk als leerkrachten in de basisschool. Hoe bieden 

we deze kinderen een eerlijke kans? 

Dit deel van de studiedag is eerder een lezing. Tientallen scholen en 

schoolgroepen hebben ze al gekregen en telkens kwamen in de evaluaties de 

volgende woorden terug: beklijvend, geraakt, meer inzicht in waar het echt om 

gaat, … 

Het tweede deel van de studiedag (namiddag) vertrekt vanuit onderzoek waarin 

gezocht werd naar enerzijds de cognitieve mogelijkheden van deze kinderen en 

anderzijds naar wat in de dagdagelijkse praktijk werkt, zowel in kleuter- als in 

lager onderwijs. De resultaten van dit onderzoek leren de deelnemers welke de 

onderwijskenmerken zijn waardoor het leren van kinderen in kansarmoede lukt, 

zonder toe te geven aan de eisen die dat onderwijs stelt. Zo lukt het! 

Doelgroep: 

• Leerkrachten basisonderwijs 

• Leerkrachten buitengewoon basisonderwijs basisaanbod of type 3 

• Zorgcoördinatoren, ondersteuners, therapeuten 

Prijs: € 700,00 (verplaatsingsvergoeding inbegrepen) 

Lesgevers:  

Daniël Trimbos 

Ervaringsdeskundige in de kansarmoede en sociale uitsluiting 



Albert Janssens 

Onderwijzer in gewoon en buitengewoon (type 3) basisonderwijs 

Vormingswerker sinds 1992 

Samen schreven ze het boek ‘Een eerlijke kans’ (Lannoo Campus, 2014) 

Aanvraag indienen via mail: mail@CeSMOO.be 
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