


Partners in dit project

Orbit vzw (luik 1)                                                                       Europees Sociaal Fonds

(Financiëring luik 1)

Stad Antwerpen (luik 2)

Teach for Belgium (luik 3)

Gefinancieerd door Stad Antwerpen



Drie luiken

Luik 1: 

 Jongeren motiveren om zich in te schrijven in lerarenopleiding

 We zoeken jongeren via scouts of andere wegen

 We koppelen hen aan een begeleider

 De leerlingen doen allerlei doe-activiteiten met hun coach

Luik 2: 

 Studenten ondersteunen en begeleiden in de opleiding

 Meer diversiteit in de opleiding en in het lerarenkorps

Luik 3: 

 In kaart brengen van drempels die ervaren worden door leerkrachten met migratieachtergrond en opportuniteiten

 (Startende) leerkrachten met migratie-achtergrond ondersteunen in de ervaren drempels

 Coaching, intervisies en workshop voor leerkrachten

 Veranderingstraject in scholen implementeren voor meer diversiteit



Drie luiken

 Moeten niet apart gezien worden

 Op lang termijn: 

-De drie luiken moeten in elkaar voorvloeien

- In Vlaanderen geïntegreerd worden in scholen



Wat hebben we ontdekt?

 Ze kijken niet naar het beroep!

 Andere jobs krijgen meer aandacht

 Er zijn weinig leerkrachten met diverse achtergrond voor de klas

=>Een groot deel van jongeren kiest niet voor deze job, maar er is verandering

De kijk van jongeren op het beroep



Wat hebben we ontdekt?

 Leerkrachten spelen een belangrijke rol in het leven van een jongere (pos. of neg.)

 Leerkrachten promoten niet voldoende hun job?

 Leerkrachten koppelen leerlingen aan bepaalde jobs/richtingen (vooroordelen) 

Leerkrachten hebben

impact



Wat hebben we ontdekt?

 Ze weten niet goed wat het beroep inhoudt

 Ze zijn niet goed ingelicht over de mogelijkheden van het diploma

De inhoud van het beroep



Wat hebben we ontdekt?

 De blik van de maatschappij op het beroep

 Sommige jongeren voelen zich niet op hun gemak?

 Minder positieve ervaringen zorgen voor uitval

 Instaptoets is intimiderend

De maatschappij

De opleiding



Wat hebben we ontdekt?

 We bereiken meer meisjes dan jongens met het project

 We moeten jongens ook prikkelen =>Sportleraar?

 Jongeren twijfelen door hun beheersing van het Nederlands

Mannen en vrouwen in het onderwijs

Het Nederlands



Wat hebben geleerd?

 Religieuze symbolen in scholen

Andere drempels



Waarom is dit project nodig?

 Lerarentekort aanpakken

 Stereotiepen tegengaan, representatie, schooluitval tegengaan,…

 Perspectief geven aan jongeren

 Diversiteit benutten = Talenten benutten

 Rolmodellen voor leerlingen

 Correcte afspiegeling van de maatschappij in het lerarenkorps



Afspiegeling in de leraarskamer is er nog

niet…

Grafiek: Toelichting uit VELOV door Pr. Els Consuegra (VUB)



Kunnen we tevreden zijn als onze 

leraarskamers divers zijn?

Een diverse leraarskamer is niet 

genoeg!



Wat kunnen we nog doen?

 De interesse voor het beroep moet blijven!

 Meer diversiteit in de cursussen

 Soortgelijke projecten ondersteunen

 Nog meer leerkrachten sensibiliseren voor diversiteit (multiperspectiviteit)



Slotwoord

Diversiteit is niet positief. Diversiteit is niet negatief. Het is wat wij ermee doen dat bepaalt of 

het positief of negatief is.

Dirk Geldof



Info?

 Voor luik 1

joel@orbitvzw.be

 Voor luik 2

Karlien.driesen@antwerpen.be

 Voor luik 3

maya.hoppenbrouwers@TeachForBelgium.be
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