INFOFICHE: KANSENBEVORDERING
Het Gelijke Onderwijs Kansenbeleid (GOK) heeft in de eerste plaats aandacht voor kinderen
en jongeren uit kansarme milieus. Niet alle kinderen hebben immers dezelfde kansen in het
onderwijs door hun sociale achtergrond. Het CLB besteedt zowel aandacht aan ‘kansarmen’
als aan risicogroepen die eveneens in de marginaliteit verzeild kunnen geraken, bv.
allochtonen, arbeiderskinderen, anderstalige nieuwkomers…
Een goed GOK-beleid wil jongeren alle kansen bieden om binnen hun mogelijkheden een
succesvolle onderwijsloopbaan uit te bouwen. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk in te
grijpen (met name als de leerling nog in de kleuter– of de lagere school zit), om de opgelopen
schoolse achterstand nog te kunnen inhalen. Concreet wil het CLB schooluitval, zittenblijven
en leerachterstand tegengaan.
Met de werking kansenbevordering wil het CLB er ook voor zorgen dat deze dienst makkelijk
toegankelijk is voor deze leerlingen en hun ouders en deskundig omgaat met hun vragen en
behoeften.
Het is mogelijk dat er bij een gezin al meerdere hulpverleners betrokken zijn zoals
buurtwerkers, thuisbegeleiding... Indien de leerling of de ouders dit wensen, kan het CLB
contact opnemen met deze begeleiders. Door samen te werken en oplossingen te zoeken, is
er immers meer kans op succes.
Scholen slagen er niet altijd in kinderen uit risicovolle milieus goed op te vangen. Vaak zijn
de verwachtingen van de leerkrachten naar deze leerlingen ook te laag. Door op een
doelgerichte en planmatige manier samen met de school de pijnpunten in de omgeving van
het kind te onderzoeken, tracht het CLB mee te werken aan een onderwijs dat groei- en
ontwikkelingskansen biedt voor élke leerling.
Het is belangrijk dat het CLB leerkrachten op een constructieve manier coacht bij de
ondersteuning van kansarme kinderen in de klas tijdens het uitvoeren van o.a.
taalopdrachten. Het CLB belicht meer de positieve eigenschappen en talenten van elk kind
en zoekt naar krachtbronnen binnen het gezin in plaats van naar de beperkingen. Door de
focus op de sterktes te leggen, tracht het CLB de kloof tussen het CLB en deze doelgroep te
overbruggen, het vertrouwen te (her)winnen, de drempel te verlagen, de communicatie te
verbeteren… telkens met respect voor de eigenheid van het gezin.
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