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Zes partners pakken uit met een uniek project om armoede bespreekbaar te maken in de 

klas én bij volwassenen. Met vertelplaten en een tentoonstelling brengen ze armoede 

onder de aandacht. 

 

 

Gelijke onderwijskansen voor elk kind 
Ook dit jaar wordt het thema armoede in Roeselare onder de aandacht gebracht 
met de Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober. In 2019 is de focus 

gericht op gelijke onderwijskansen voor elk kind. 
 
“Het is hun eigen schuld!” “Ze moeten maar beter leren.” 

Er bestaan nog steeds harde oordelen rond armoede, ook in school.  Dagelijks 
worden leerkrachten, directie, ouders en kinderen geconfronteerd met obstakels 

om gelijke onderwijskansen voor elk kind te realiseren. Stad Roeselare, 
inloophuis de Kom-Af, welzijnsschakel t’Hope, ARhus, Wonderling verteltheater 
en participatieve kunstpraktijk de Tuin der Lusten werkten samen een project uit 

om armoede in de klas bespreekbaar te maken.  
 

Armoede bespreekbaar maken in de klas via verteltheater 
Tilde Vandenbroucke (Wonderling verteltheater) en Kasper Verhelst (De Tuin der 

Lusten) zijn met ouders en kinderen in armoede in gesprek gegaan over hoe zij 
onderwijs ervaren (hebben). Die ervaringen werden gebundeld tot een verhaal 
over vallen, opstaan, strijden, verlies, hoop en blijven doorzetten. Het resultaat 

wordt weergegeven via een prentenboek waarbij de aandachtige lezer bijzonder 
veel laagjes zal ontdekken. 

 
De ontwerpen zitten in de sfeer van fabel en dieren, omdat ze op de eerste 
plaats op kinderen gericht zijn. Het verhaal wil de blik van kinderen op de wereld 

verruimen, hen positief leren omgaan met diversiteit en (on)gelijke kansen in de 
klas. Via verteltheater (Kamishibai) kunnen leerkrachten het verhaal in de klas 



brengen aan kinderen vanaf 6 jaar. Kamishibai is een oude Japanse 

verteltechniek, die het voorlezen nog leuker maakt. Terwijl de kinderen naar de 
prenten kijken, kan de voorlezer de teksten op de achterzijde van de vertelplaten 

aflezen. De vertelplaten en een vertelkastje kunnen vanaf 17 oktober 2019 bij 
ARhus gratis ontleend worden door leerkrachten. Zo staan we niet enkel 
eenmalig op de Dag van Verzet tegen armoede stil bij dit thema, maar kan hier 

het hele jaar door rond gewerkt worden.  
 

Grote platen op De Munt nodigen uit 
De kleurrijke platen spreken niet alleen kinderen maar ook jongeren en 
volwassenen aan. Om alle burgers bewust te maken van het armoedeprobleem, 

van het eigen oordeel en vooroordeel ten aanzien van kansengroepen, worden de 
beelden tijdelijk tentoongesteld. Dat gebeurt via een expo in het ARhus Café. 

Alsook wordt het verhaal op grote doeken op het plein De Munt gedurende een 
maand in de kijker gezet. Voor alle Roeselaarse klassen is het beslist de moeite 
waard om de komende maand een kijkje te komen nemen op De Munt.    

Eén van de doeken staat symbool voor het engagement van burgers, van sociale 
organisaties, van scholen, van de politiek die mee de strijd willen aangaan voor 

gelijke onderwijskansen. Want elk talent telt.  
 

 
Meer info over het project:  
Soetkin Neirynck | Beleidsmedewerker Armoede en Gezondheid | 

soetkin.neirynck@roeselare.be | 0498 41 23 79  
 

 
Bevoegde schepen: 
Michèle Hostekint | Schepen van Gezondheids- en Armoedebeleid | 

michèle.hostekint@roeselare.be | 0498 53 72 69 
 

 
Voor meer info over het ontlenen van de kamishibai: 
www.arhus.be/voor-scholen | info@arhus.be | 051 69 18 00 
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