
“Op een dag zullen alle leerlingen 
dezelfde slaagkansen hebben, 
ongeacht hun socio-economische 
achtergrond” 

OP SCHOOL
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De internationale PISA-resultaten tonen aan dat 
de ongelijkheid in het Belgisch onderwijs zeer 
groot is. Leerkrachten en schoolteams spelen 
een cruciale rol in het efficiënt aanpakken van 
deze ongelijkheden. Helaas kampen we in België 
met een groot lerarentekort en -verloop, wat 
leidt tot precaire situaties in heel wat scholen.

“Ik droom van 
een wereld waar elk kind 
dezelfde kansen, rechten 
en mogelijkheden heeft. 
Onmogelijk? Alleen als

 jij dat denkt.”
Jirka Meulemans, Master Geschiedenis, 

leerkracht Nederlands in Institut
 Don-Bosco (Sint-Pieters-Woluwe)

KWALITATIEF ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

Daarom wil Teach for Belgium via haar 
programma inzetten op de vorming en 
ondersteuning van geïnspireerde leerkrachten 
met leiderschapspotentieel. De deelnemers van 
het programma gaan twee jaar voltijds aan de 
slag als leerkracht in een secundaire school met 
veel socio-economisch kwetsbare leerlingen. Ze 
onderwijzen daar knelpuntvakken en worden 
intussen verder begeleid en gevormd door het 
team van Teach for Belgium. De focus ligt hierbij 
op het ontwikkelen van leiderschap. Na het 
tweejarig programma blijven deelnemers als 
alumni aan de slag als leerkracht of stromen ze 
eventueel door naar andere loopbanen. Teach 
for Belgium ondersteunt haar alumni in hun 
rol van actor van verandering, om op lange 
termijn impact te kunnen hebben op een meer 
gelijke samenleving.

3
volledige schooljaren is de gemiddelde 

achterstand tussen een kansarme en kansrijke 
15-jarige leerling

53,3% 
van de kansarme leerlingen in Belgische scholen 

heeft op 15-jarige leeftijd al minstens 1 jaar 
gedubbeld

8,8% 
van de leerlingen verlaat het secundair onderwijs 
zonder diploma. Dit percentage verdriedubbelt 

bij kansarme jongeren. 

30 à 40% 
van de leerkrachten stopt met lesgeven 

binnen de 2 jaar

“Mijn ideale 
leerkracht weet 
hoe hij echt kan 

praten met leerlingen. 
Het is belangrijk dat hij 

interesse toont in 
ons leven.”

Yacer, 16 jaar
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Leerlingen, deelnemers, alumni, bestuursleden en andere stakeholders bouwden mee aan de visie 
van Teach for Belgium.

VISIE, MISSIE & WAARDEN

Om een betere toekomst te creëren voor 
zichzelf en zijn omgeving, zal elke jongere in 
België:

> (Zo snel mogelijk) een diploma secundair 
onderwijs behalen

> Minstens 1 Belgische landstaal beheersen

> Transversale vaardigheden ontwikkelen: 
zelfkennis, kritisch & probleemoplossend denken, 
communicatie en samenwerking

> Empowered zijn om eigen keuzes te maken

“Op een dag zullen alle leerlingen dezelfde slaagkansen 
hebben, ongeacht hun socio-economische achtergrond.”

Alle activiteiten van Teach for Belgium zijn geënt op volgende 
waarden en principes:

Doelgericht
werken

Geloven in 
potentieel

Leren op 
een continue en 

bescheiden manier

Samenwerken 
met anderen

Op verantwoorde 
wijze handelen
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SELECTIE VAN DEELNEMERS
Teach for Belgium streeft ernaar om jaarlijks 50 à 60 deelnemers te selecteren met diverse achtergronden 
(qua leeftijd, diploma, professionele ervaring, moedertaal, etnisch-culturele achtergrond), met of 
zonder bewijs van pedagogische bekwaamheid. De focus ligt hier op interessante profielen om 
wiskunde, wetenschappen of Frans/Nederlands als tweede taal te onderwijzen.

Deelnemers worden geselecteerd volgens deze criteria:

> In lijn met visie, missie en waarden van Teach for Belgium

> Doorzettingsvermogen

> Zin voor initiatief

> Respect, openheid en bescheidenheid

> communicatievaardigheden

> Organisatievaardigheden

> Zelfkennis en -reflectie

DEELNEMERS

Jaarlijks gemiddeld  314 aanvragen
40 % wordt uitgenodigd voor een 
selectiedag

20 % van hen krijgt een aanbod

“Ik werkte lang 
als ingenieur, maar had 

nood aan een nieuwe passie. 
Nu sta ik voor de klas en dat
is een echte droomjob. Ik ben 
trots op de carrièreswitch 

die ik heb durven maken.”
Els Bruynooghe, Master Ingenieurs-

wetenschappen, leerkracht 
Wetenschappen in GO! 
Atheneum (Anderlecht)

“Teach for 
Belgium 

geeft vorm 
aan mijn passie.”

Dag De Baere, Master Biologie, 
leerkracht Wetenschappen in GO! 
Koninklijk Atheneum (Antwerpen)

Deelnemers betalen niets voor het programma. 
In ruil rekenen wij op hun engagement en inzet 
om het beste van zichzelf te geven in hun school 
gedurende minstens twee schooljaren.

De kosten van het Teach for Belgiumprogramma 
worden gedragen door onze financiële partners, 
die via hun bijdrage mee willen bouwen aan een 
kwalitatief en inclusief Belgisch onderwijs. Meer 
informatie over onze partnerschappen vindt u 
op de website van Teach for Belgium.
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PARCOURS VAN EEN DEELNEMER

DEELNEMERS

Werving & selectie

Werving & selectie

Continue vorming & ondersteuning
Continue vorming & ondersteuning

Plaatsing Plaatsing

Initiële vorming & ondersteuning

Initiële vorming & ondersteuning

Alumni

Alumni

We selecteren deelnemers die zich willen 
engageren om bij te dragen aan kwalitatief en 
inclusief onderwijs. 

Het tweejarig programma start met een 
residentiële basisvorming van 5 weken. 
De eerste twee weken ligt de focus op het 
verwerven van pedagogische en didactische 
sleutelvaardigheden. Daarna organiseren 
we twee zomerscholen waarin de startende 
leerkrachten praktijkervaring opdoen.

We stellen alles in het werk om voor elke 
deelnemer een voltijdse opdracht te vinden 
in een school met een groot aantal socio-
economisch kwetsbare jongeren.

Gedurende twee schooljaren bieden we 
deelnemers een veelheid aan leerervaringen om 
zich te kunnen ontwikkelen tot geïnspireerde 
leerkrachten en actoren van verandering.

Onze alumni worden ondersteund bij het 
uitstippelen van een toekomstige loopbaan met 
impact.
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Het Leiderschapsontwikkelingsprogramma van 
Teach for Belgium is een intensief vormings- 
en ondersteuningsprogramma (meer dan 
400 uren) dat focust op het ontwikkelen van 
leiderschapscompetenties en zich hierbij 
specifiek toespitst op het domein van onderwijs.  
Het programma biedt een veelheid aan 
leerervaringen en -kansen aan haar deelnemers 
om zich te kunnen ontwikkelen tot efficiënte 

leerkrachten en actoren van verandering, met 
het oog op het ontwikkelen van het potentieel 
van alle leerlingen, het verbreden van hun 
toekomstperspectief, en het werken aan meer 
gelijke kansen in het onderwijs en de brede 
maatschappij. 
Het programma loopt over een periode van 
twee jaar en is opgedeeld in een initieel en een 
voortgezet vormings- en ondersteuningsaanbod. 

VORMING & ONDERSTEUNING

2 zomerscholen voor 400 leerlingen
Summer Academy in Antwerpen
Académie d’Été in Anderlecht

2 weken basisvorming

2-3 weken praktijkervaring 
in een zomerschool

Praktijk-
gerichT

nieuwe 
vaardigheden 

verwerven door 
veelvuldig oefenen

Feedback 
continue cyclus 
van feedback, 

reflectie en 
bijsturing

Focus
ontwikkelen 

van essentiële 
leiderschaps-
competenties 

voor het onderwijs

3 pijlers van het programma

5 weken initiële vorming
& ondersteuning voor 
startende deelnemers

INITIËLE VORMING & ONDERSTEUNING

“Dankzij de steun 
van Teach for Belgium voel 

ik me sterker en ondersteund. 
De trainingen en mijn tutor 

helpen me bij de ontwikkeling 
van mijn vaardigheden.”

Nada Al-Kadi, Master Public Relations, 
leerkracht Frans in Maria 
Assumptalyceum (Laken)
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VORMING & ONDERSTEUNING

VOORTGEZETTE VORMING EN ONDERSTEUNING
Hierna start de deelnemer als leerkracht in 
het secundair onderwijs in een school met 
een groot aantal sociaaleconomisch kwetsbare 
leerlingen in één van de grootstedelijke regio’s 
van België. 

Gedurende twee schooljaren ontwikkelen deel-
nemers zich verder tijdens zes vormingsweek-
ends. Daarnaast worden voortdurend aanvul-
lende leerervaringen aangereikt, georganiseerd 
door Teach for Belgium, het Belgische onderwijs- en 
sociaal werkveld en het internationale netwerk 
Teach For All.

Alle deelnemers worden opgevolgd door een 
tutor die inspeelt op de concrete noden van 
de startende leerkracht. Dit gebeurt zowel op 

pedagogisch, didactisch als sociaal-emotioneel 
vlak. De tutor plant maandelijks een klasobservatie 
en feedbacksessie, maar wanneer nodig wordt 
er ook gerichte advisering en transformationele 
coaching voorzien. De transformatie van 
leerprocessen in de klas en het ontwikkelen 
van het potentieel van elke leerling staat hierbij 
centraal.

Daarnaast is er een project facilitator die 
deelnemers begeleidt bij het opzetten van 
vernieuwende initiatieven in de klas, school of 
gemeenschap. Ten slotte stimuleren we peer-
learning en vormt het netwerk van deelnemers 
en alumni een grote bron van ondersteuning en 
leerkansen. 

De vormingsactiviteiten worden onderverdeeld in 5 inhoudelijke categorieën:

Relaties bouwen

Reflecteren

Lesgeven

Activeren

Inspiratie
relaties opbouwen met 

leerlingen, met het schoolteam 
en allerhande actoren in het 

brede onderwijswerkveld met 
het oog op het bevorderen 
van gelijke kansen voor alle 

leerlingen

het kritisch onder de 
loep nemen van de eigen 

ontwikkeling als leerkracht en 
actor van verandering, continu 

verzamelen van feedback 
en maximaal inzetten op 
de eigen persoonlijke en 

professionele groei

het ontwikkelen van 
pedagogische, didactische 

en onderwijskundige 
vaardigheden nodig om 

kwaliteitsvol onderwijs te 
garanderen voor alle leerlingen, 
en met een focus op lesgeven in 

een grootstedelijke context

creatief en innovatief 
omgaan met de dagelijkse 
verantwoordelijkheden als 

leerkracht, ondernemerschap 
ontwikkelen, 

projectmanagement,...

zich laten inspireren door 
individuen en organisaties 

werkzaam in het brede 
onderwijswerkveld die elk op 

hun manier bijdragen aan meer 
gelijke kansen

Dankzij de 
ondersteuning van mijn 

tutor kan ik mijn klas met 
een frisse blik bekijken. 
Hij helpt me te groeien 

dankzij zijn ervaring en 
constructieve en zorgzame 

feedback.
Aurore Meganck, Licentiaat Rechten, 
leerkracht Nederlands in Institut 

de la Providence (Woluwe)
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Het leiderschapsontwikkelingsprogramma van 
Teach for Belgium kan niet gezien worden als een 
lerarenopleiding. De vorming is een aanvulling 
op de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) of een 
andere opleiding die toegang geeft tot een 
bewijs van pedagogische bekwaamheid, maar is 
er niet aan gelijkgesteld.

Teach for Belgium reikt binnen het programma 
essentiële tools aan voor het lesgeven  in scholen 
met een groot aantal sociaaleconomisch 
kwetsbare jongeren.

EN DE LERARENOPLEIDING?

20% 
van deelnemers heeft een bewijs 

pedagogische bekwaamheid aan de 
start van het programma. 

Wanneer deelnemers het programma 

afronden, heeft  80% van hen een 
bewijs van pedagogische bekwaamheid 

op zak of volgt een lerarenopleiding.

Aan het einde van de vorming krijgen de deelne-
mers van het Teach for Belgiumprogramma een 
certificaat, als bewijs van de ontwikkelde trans-
versale competenties tijdens de twee jaar van 
het programma.

Teach for Belgium stimuleert haar deelnemers 
om een erkende lerarenopleiding te volgen 
en gaat ook actief op zoek naar vormen van 
samenwerking met de lerarenopleidingen, vanuit 
de gedeelde doelstelling om bij te dragen aan 
een duurzame, kwalitatieve versterking van het 
lerarenkorps. 

> Pedagogisch-didactische aspecten van school- en klaspraktijken binnen een 
grootstedelijke, superdiverse context, geënt op de overtuiging dat elke 
jongere, ongeacht zijn achtergrond, het potentieel heeft om te slagen

> Een duidelijke visie op de uitdagingen van het Belgische onderwijssysteem en 
een doorgedreven inzet voor een kwalitatief én inclusief onderwijs

Het programma focust daarbij op volgende 2 dimensies:
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Na het tweejarige programma, kiezen deelnemers 
als alumni via welke loopbaan ze hun impact willen 
verderzetten, afhankelijk van hun persoonlijke 
en professionele interesses en vaardigheden. 
Teach for Belgium stimuleert hen te kiezen voor 
een rol die op lange termijn een meer gelijke 
samenleving beoogt en ondersteunt alumni in 
hun verdere loopbaan. De focus ligt hierbij op 3 
domeinen: 

NA HET PROGRAMMA

“Ik geef nog steeds 
les in de school waar ik ben 

gestart in 2014. Elke dag zie ik mijn 
leerlingen een stap dichter bij het 

volwassen leven komen, en ik vind mijn 
rol hierbij enorm spannend. Ik kan als 
leerkracht direct een impact hebben op 
het toekomstig traject dat een jongere 

kan uitgaan.”
Ketty Josépha Tchuindjang, Master Biomedische 
Wetenschappen, leerkracht Wiskunde in Institut 

Saint-Joseph (Charleroi)

“Sinds vorig schooljaar 
ben ik betrokken in de

 uitvoering van het plan de 
pilotage in mijn school. Ik vind 

het heel spannend en interessant 
om aan een beleid te mogen 

werken dat mijn school op lange 
termijn kan veranderen.”

Charlotte Manguette, Master 
Socioculturele Animatie, leerkracht 

Nederlands in Institut Saint-Luc 
(St-Gillis)

“Ik wilde na 3 jaar 
lesgeven graag de leefwereld 

van de jongeren opzoeken buiten de 
schoolmuren. Daarom begon ik als 

jeugd- en straathoekwerker in Molenbeek. 
Hier krijg ik de ruimte om talenten van 

jongeren te herkennen en hen hierin verder 
te stimuleren. Eigenlijk is mijn doel hierbij 
niet veranderd: jongeren de kans geven om 

gelukkig, vol zelfvertrouwen,
 en met erkenning te laten meebouwen 

aan een betere samenleving.”
Emma de Ruijter, Master Politieke Wetenschappen, 
Jeugd- en Straathoekwerker bij JES (Molenbeek)

80% blijft aan de slag binnen 
het brede onderwijsveld

Minder dan 10% stopt 
met lesgeven binnen de 2 jaar

Les geven en schoolleiderschap

Beleid Sociale innovatie
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Onze partnerscholen spelen een cruciale rol in de werking van Teach for Belgium. Zij bieden immers de 
mogelijkheid aan deelnemers om hun engagement om te zetten in concrete impactvolle praktijken in 
de klas en bredere schoolomgeving. Teach for Belgium beoogt dan ook duurzame partnerschappen 
met scholen waarin beide partijen elkaar versterken in hun gemeenschappelijke doelen.

VOORWAARDEN?
• De school heeft een groot aandeel (kans)arme jongeren in haar leerlingenpopulatie. We 

baseren de keuze voor onze Vlaamse partnerscholen op de Onderwijs Kansarmoede Indicator 
(OKI) die voor alle Vlaamse secundaire scholen berekend wordt. Hierbij richt Teach for Belgium 
zich op de 25% scholen met het grootste aandeel sociaaleconomisch kwetsbare jongeren.

• De school is bereid om gedurende minstens 2 schooljaren een leerkracht aan te werven 
die door Teach for Belgium ondersteund wordt, ook al heeft hij/zij (nog) niet de vereiste 
bekwaamheidsbewijzen.

• De visie van de school is in lijn met de visie, missie en waarden van Teach for Belgium.

WAT BIEDEN WE?
• De mogelijkheid tot (voorrang bij) aanwerving van 

geëngageerde en sterk ondersteunde leerkrachten 
wiskunde, wetenschappen, Frans/Nederlands.

• De school wordt opgenomen in een sterk (inter)nationaal 
netwerk van actoren die zich inzetten voor duurzame 
veranderingen in het onderwijssysteem.

• De mogelijkheid tot actieve deelname aan conferenties, 
lerende netwerken, panels, internationale projecten…

WAT VERWACHTEN WE?

PARTNERSCHOLEN

“Door een aanbod 
dat inspeelt op tekorten, 

de sterke aanvangsbegeleiding 
en de focus op lesgeven in 
onze context, is Teach for 
Belgium een waardevolle 
partner van onze school”

Eddy Marchant – Directeur GO! 
Atheneum MXM, Merksem
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• De schoolverantwoordelijke van Teach for Belgium 
wordt betrokken in de aanwervingsprocedure 
(op de hoogte houden van afspraken, sollicitatiege-
sprekken, beslissingen rond aanwerving).

• De school biedt een realistische lesopdracht aan, 
die een succesvolle start op school toelaat (rekening 
houdend met het feit dat een startende leerkracht een 
groeiproces dient door te maken).

• De school creëert een adequate, ondersteunende 
werkomgeving, waarin de aangeworven leerkracht(en) 
van het Teach for Belgiumprogramma zich ten volle 
kan ontplooien en inzetten.

• De school geeft toelating voor een maandelijkse 

observatie van de leerkracht in de klas door een tutor 
van Teach for Belgium.

• De school en Teach for Belgium werken actief samen gedurende de 2 jaar van het programma. 

HOE SAMENWERKEN?
• De directie van de school contacteert de schoolverantwoordelijke van Teach for Belgium.

• De school wordt aanvaard als potentiële partnerschool op basis van bovenstaande voorwaarden.

• Teach for Belgium analyseert de behoeften van de school in termen van gezochte profielen en 
beschikbare lesopdrachten. 

• De schoolverantwoordelijke stelt de directie de meest adequate kandida(a)t(en) voor.

• De directie kan individuele interviews afnemen en de geselecteerde kandida(a)t(en) al dan niet 
weerhouden. 

• Het schoolbestuur werft de kandidaat (al 
dan niet) aan. Hij of zij ontvangt het salaris 
via het Vlaamse ministerie van Onderwijs en 
Vorming.

PARTNERSCHOLEN

90% 
van de partnerscholen is tevreden 

tot zeer tevreden over de samenwerking 
en de kwaliteit van leerkrachten 

ondersteund door Teach for Belgium

95% 
van de partnerscholen geeft aan
 dat deze leerkrachten zich goed

integreren in het team
47 Nederlandstaligen

19 Franstaligen geven 

les in Vlaanderen

geven les in de Franse 
Gemeenschap

 28 Vlaamse scholen

67 scholen uit de 
Franse Gemeenschap

Sinds 2016

Sinds 2014

“Onze school werkt 
al sinds het prille begin 

samen met Teach for Belgium. 
De professionaliteit, opvolging 

en ondersteuning die ze de 
startende leerkrachten bieden 

draagt bij tot een mooie 
instroom van nieuw talent 

in het onderwijs.”
Victoria Pellegrini, directeur 

l’Institut de la Sainte-Famille d’Helmet 
(Schaarbeek)
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PROJECTEN OP SCHOOL

Els en Jef schreven samen een voorstel rond 
augmented reality als lesondersteuning voor 
wetenschapsleerkrachten. Ze stelden dit voor 
aan IMEC, Onderwijs Vlaanderen en SmartEduca-
tion@schools en haalden een werkingssubsidie 
van €15 000 binnen.

In Anneessens-Funck (Brussel) organiseerde 
Florence een talentenshow samen met de 
leerlingen. Ze werden actief betrokken bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het programma. 
Florence zette tijdens de aanloop het stimuleren 
van hun zelfvertrouwen voorop. 

Collega’s Selwin en Dag werkten samen om 
STEAM te lanceren in het GO! Koninklijk 
Atheneum (Antwerpen). Op 1 september 2018 
startten de eerste leerlingen in de nieuwe 
studierichting. STEAM staat voor Science, 
Technology, Engineering, Arts en Mathematics.  

“Waar ik vroeger gestopt 
zou zijn bij het idee in mijn hoofd, kreeg ik nu 

de nodige duwtjes om daar echt iets mee te 
doen. Een gesprek, projectplan en pitch later, 

kregen we het nieuws dat men ons idee zou 
ondersteunen. Het klinkt nog steeds bijna 

te mooi om waar te zijn.”

“De talentenshow 
zorgde ervoor dat 
de leerlingen fier 

waren om hier naar 
school te gaan.”
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Teach for Belgium maakT 
samen met 48 andere landen 

deel uit van het netwerk



Teach for Belgium
Waversesteenweg 1517 I 1160 Brussel

02 781 00 18

www.teachforbelgium.org

Wil je graag meer lezen over onze organisatie?
Check dan onze blogverhalen en videos via 


