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VOORWOORD 

Geachte partners,

2021 ging van start vol hoop: scholen mochten eindelijk weer live lessen organiseren, wij konden nieuwe 
waardevolle contacten leggen binnen ons netwerk en de pandemie werd een opportuniteit om onze aanpak 
eens grondig onder de loep te nemen. 

In 2021 implementeerden we onze nieuwe strategie, die we eind 2020 vastlegden: het leiderschapsont-
wikkelingsprogramma als hoofdrolspeler van ons laboratorium enerzijds (het ‘labo’), en specifieke pro-
jecten in samenwerking met verschillende actoren uit het onderwijslandschap anderzijds (de ‘olievlek’). 
Zo willen we onze beste tools, inzichten en praktijken inzetten voor excellent onderwijs, specifiek voor 
leerlingen uit kwetsbare omstandigheden.

In schooljaar 2021-2022 zullen we meer dan 50.000 leerlingen bereiken, niet alleen via de 230 Teach for 
Belgium-leerkrachten die actief zijn binnen het onderwijslandschap, maar ook via 300 andere leraren die 
toegang hebben tot ons extra trainings- en ondersteuningsaanbod. 

Ons team werd versterkt door nieuwe collega’s met de meest uiteenlopende expertises. In totaal bestaat 
het team nu uit 20 voltijdse medewerkers en heel wat vrijwilligers. Ook werden nieuwe partnerschappen 
met verschillende instanties opgezet en bestaande relaties verder versterkt. Het Europese onderzoeksproject 
‘NEST’, in samenwerking met onder andere Onderwijscentrum Brussel en de Federatie Wallonië-Brussel (en de 
koepels SEGEC en WBE), en de uitbreiding van ons programma naar het lager onderwijs, in samenwerking met 
Karel de Grote Hogeschool, zijn twee mooie voorbeelden hiervan. Ook de deelwerking ‘Teach for Brussels’ was 
opnieuw een succes: meer dan 10 deelnemers gingen aan de slag in een Nederlandstalige Brusselse school.

2022 zal in het teken staan van het verankeren van al onze nieuwe initiatieven. Ons programma en de 
verschillende projecten kwaliteitsvol uitrollen is het hoofddoel. We zijn vastberaden om de koers naar 
kwaliteitsvol onderwijs voor al onze leerlingen standvastig aan te houden. 

Bedankt aan iedereen die in ons gelooft en ons ondersteunt, met name in deze zeer uitdagende periode voor 
onze leerlingen, het onderwijsveld en de bredere samenleving. 

Etienne Denoël Caroline de Cartier
DirectieVoorzitter Raad van Bestuur 
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EVEN KADEREN...

Sinds de oprichting in 2013 is Teach for Belgium 
blijven groeien en evolueren. Vandaag de dag 
telt onze beweging minstens 350 geëngageerde 
mensen die één en dezelfde overtuiging delen: de 
leerkracht maakt het verschil wanneer het gaat om 
de ontwikkeling en de slaagkansen van leerlingen. 
Onze organisatie zet zich daarom op verschillende 
manieren in om startende leerkrachten te trainen 
en te begeleiden. Zo hopen wij elke leerling de kans 
te bieden zich ten volle te ontplooien en zijn/ haar 
potentieel te benutten.

De keuze om de focus te leggen op scholen met 
een groot aantal sociaaleconomisch kwetsbare 
jongeren ligt voor ons voor de hand, het zijn 
immers deze leerlingen die het gevoeligst zijn 
voor schooluitval. De kloof tussen jongeren met 
een sociaaleconomisch kwetsbare achtergrond 
en andere leerlingen is schrijnend. Daarom zetten 
wij hard in op die kansenongelijkheid binnen het 
onderwijs opdat op een dag alle leerlingen dezelfde 
slaagkansen zullen hebben, ongedacht hun socio-
economische achtergrond.     

Deze jongeren zijn de toekomst van onze 
maatschappij en ons engagement naar hen toe is 
dus cruciaal. Ondanks mooie stappen in de goede 
richting blijft de uitdaging groot. De COVID-crisis 
heeft de kloof alleen maar vergroot, leerlingen met 
een sociaaleconomisch kwetsbare achtergrond 
werden het hardst getroffen door de economische, 
sanitaire en sociale crisis die het coronavirus 
teweegbracht. De lockdown, de sluiting van 
de scholen en de gedwongen overstap naar 
afstandsonderwijs hebben diepe wonden geslagen 
en een schrikbarende leerachterstand met zich 
meegebracht.  

Het nijpende lerarentekort komt daarnaast ook 
steeds verder op de voorgrond. Het ligt al jaren op 
de loer en ondertussen is de situatie alarmerend. 
Teach for Belgium zet daarom op verschillende 
manieren specifiek in op de retentie van startende 
leraren door middel van training en begeleiding. 
Hierbij leggen we de focus op de knelpuntvakken 
STEM, Frans en Nederlands, daar is de nood immers 
het hoogst.  

Even kaderen…
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De leerlingen van vandaag zijn de volwassenen van 
morgen, en deze nieuwe generatie zal blootgesteld 
worden aan een resem uitdagingen. Om hen hier 
zo goed mogelijk op voor te bereiden bieden zich 
verschillende mogelijkheden aan. Voor Teach for 
Belgium ligt goed onderwijs aan de basis van de 
maatschappij en wij maken daarom bewust de 
keuze om de focus te leggen op het mobiliseren, 
vormen en ondersteunen van leerkrachten. 

Onze missie

Onze visie 

Teach for Belgium mobiliseert, selecteert, vormt en ondersteunt geëngageerde mensen 

die zich willen inzetten als leerkracht in die Belgische scholen met de 
meeste sociaaleconomische kwetsbare leerlingen. 

In samenwerking met haar netwerk van onderwijspartners, verzamelt en verspreidt 
de organisatie (denk)kaders, goede praktijken en concrete instrumenten gericht op sterke 

leeruitkomsten, positieve relaties in onderwijs, en veerkracht van zowel leerlingen als school teams.

Onze strategie wordt uitgerold op basis van twee 
grote pijlers, waarin we twee metaforen zien: het 
‘labo’ en de ‘olievlek’.

De eerste pijler, het ‘labo’, bestaat uit het testen, 
innoveren en selecteren van gerichte tools, 
praktijken en inzichten waarmee we in onze 
partnerscholen - scholen met een groot aantal 
sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen - aan de 
slag gaan. Op basis van de resultaten evalueren we 

De kansenongelijkheid in het Belgische onderwijs 
is schrijnend, zowel aan Vlaamse als Franstalige 
kant. De sociaaleconomische achtergrond van een 
leerling is nog te vaak doorslaggevend voor zijn of 
haar slaagkansen, daar waar het onderwijs eigenlijk 
de rol van sociale ladder zou moeten spelen en 
juist een opstap naar een beter leven zou kunnen 
zijn. Teach for Belgium streeft er daarom naar om 
alle jongeren, ongeacht hun sociaaleconomische 
achtergrond, de nodige middelen te bieden om 
sterk de toekomst in te stappen. 

de doeltreffendheid en de repliceerbaarheid van 
deze technieken binnen onze specifieke doelgroep.  

Binnen de tweede pijler, de ‘olievlek’, staat het zo 
veel mogelijk delen van de tools en praktijken die 
we als zeer doeltreffend en impactvol ervaren 
centraal. Hiervoor maken we gebruik van ons brede 
netwerk aan partners, onderwijsactoren en onze 
alumnigemeenschap om zo onze praktijken ten 
dienste te stellen van het brede onderwijsveld. 

Op een dag zullen alle leerlingen dezelfde slaagkansen hebben, ongeacht hun socio-
economische achtergrond
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Duurzame ontwikkeling
Teach for Belgium draagt zo op haar manier bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties1. De rode draad binnen deze 17 doelstellingen is eenduidig: van de aarde een fijnere en 
leefbaardere plek maken door gezamenlijk in te zetten op welvaart en het bestrijden van armoede in al haar 
vormen. De missie van Teach for Belgium sluit aan bij drie van deze doelstellingen: 

 1. Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol 
onderwijs en bevorder levenslang leren voor 
iedereen.

Dring ongelijkheid in 
en tussen landen terug.

Bouw inclusieve partnerschappen 
vanuit gedeelde principes, waarden, 
visie en doelstellingen.

EVEN KADEREN...

“

“

“

https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/
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STRATEGIE
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STRATEGIE

Als organisatie verkennen we continu wat onze missie kan versterken. In ons zogenaamde ‘labo’ proberen 
we verschillende inzichten, technieken, praktijken en denkkaders uit om te onderzoeken wat het best werkt. 
Binnen deze pijler valt niet alleen de werving van deelnemers die de ambitie hebben om in het onderwijs 
aan de slag te gaan, maar ook de uitrol van het tweejarig leiderschapsontwikkelingsprogramma, de 
zomertraining, de tutoring, het verkennen van nieuwe onderwijstools, levenslang leren en het ontwikkelen 
van gemeenschappelijke denkkaders. 

Het vormings- en ondersteuningsprogramma voor startende 
leerkrachten

In een eerste fase gaan we op zoek naar potentiële 
deelnemers: bevlogen, geïnspireerde en geënga-
geerde pas-afgestudeerden of mensen die een 
carrièreswitch overwegen met hetzelfde doel voor 
ogen: bijdragen aan meer onderwijsgelijkheid.  

Voor het tweede jaar op rij moesten we onze 
selectiedagen voor de cohorte van 2021 online 
organiseren. Dit vroeg de nodige aanpassing en 
flexibiliteit, maar we zijn meer dan tevreden over het 
resultaat! 

Werving en selectie 

 212 geschikte kandidaturen

94 
kandidaten uitgenodigd op een selectiedag

47 
deelnemers die 

op 1 september gestart zijn

2021 In cijfers:

“
“

“
“Lang leve de technologie en jullie 
team dat hierin echt uitblinkt! 

Er werd echt naar me geluisterd en het 
was een interessante uitwisseling.

Ik werd heel warm ontvangen, 
ik voelde me direct op mijn gemak.

Ik heb nog nooit een selectieproces 
meegemaakt dat zo goed in elkaar zat 
en zo duidelijk uitgelegd werd aan de 
deelnemers, proficiat!

PIJLER 1: het ‘labo’

http://teachfg.cluster028.hosting.ovh.net/wp-content/uploads/2021/05/Leiderschapsontwikkelingsprogramma-TfB.pdf 
http://teachfg.cluster028.hosting.ovh.net/wp-content/uploads/2021/05/Leiderschapsontwikkelingsprogramma-TfB.pdf 
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Als de deelnemers eenmaal geselecteerd zijn start 
hun vormings- en ondersteuningstraject van in 
totaal 440 uur. Gedurende een zomertraining van 
24 dagen worden ze intensief voorbereid op hun 
overstap naar het klaslokaal. De eerste twee weken 
bestaan voornamelijk uit het verwerven van de nodige 
pedagogische en didactische basisvaardigheden, 
afgestemd op de specifieke context waarin ze aan de 
slag zullen gaan. In de daaropvolgende twee weken 
krijgen de leerkrachten in spe in onze zomerscholen in 
Brussel en Antwerpen dan de mogelijkheid om deze 
nieuwe kennis onder begeleiding van hun tutor ook 
echt in de praktijk om te zetten. 

Tijdens de zomerschool draait alles om uitwisselen en 
leren, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten! 
De leerlingen krijgen in de voormiddag les en 
bereiden zo het nieuwe schooljaar al een beetje voor. 
In de namiddag worden er verschillende sport- en 
crea-activiteiten georganiseerd. Er worden nieuwe 
vriendschappen gesloten, er wordt plezier gemaakt, 
maar er wordt ook hard geleerd. Zo motiverend kan 
onderwijs zijn!  

Voor de leerkrachten is het een intensieve maar zeer 
dankbare periode. Zij geven in de voormiddag les en 
krijgen achteraf feedback en tips van hun tutor voor 
hun les van de volgende dag.   

Initiële vorming en ondersteuning 

Plaatsing

Continue vorming en ondersteuning 

Werving en 
selectie 

Initiële vorming en 
ondersteuning 

AlumniPlaatsing

Continue vorming 
en ondersteuning 

De deelnemers worden geplaatst in scholen met 
een hoog aantal sociaaleconomisch kwetsbare 
leerlingen. Zij geven hier in principe voltijds les in een 
knelpuntvak.

Gedurende twee schooljaren worden de deelnemers 
getraind en ondersteund door een tutor. Zo worden 
er 6 trainingsweekenden georganiseerd en krijgen ze 
intensieve individuele coaching. Aan het einde van het 
programma hebben de deelnemers een brede waaier 
aan kennis en vaardigheden ontwikkeld die hen op 
weg helpen de inspirerende leerkracht te worden die 
de leerlingen nodig hebben. 

De impact van COVID:

De coronacrisis heeft ons allemaal hard geraakt en 
heel wat aanpassingsvermogen van ons gevraagd. 
Zo waren de zes trainingsweekenden bijvoorbeeld 
een stuk korter dan de vorige jaren. Bepaalde sessies 
moesten online gegeven worden en deelnemers 
kregen keuzemodules aangeboden waar ze vrij 
voor konden inschrijven. Zo kregen de deelnemers 
de mogelijkheid om zelf te selecteren welke 
competenties en vaardigheden ze verder wilden 
ontwikkelen buiten de andere trainingsweekenden 
en tutormomenten.   

Alumni

Alle Teach for Belgium-deelnemers worden automa-
tisch alumni zodra ze het programma hebben 
afgerond. Zij kunnen rekenen op onze steun in hun 
verdere loopbaan en projecten, of zij nu kiezen 
voor een carrière als leerkracht of zich inzetten voor 
kansengelijkheid in het bredere (onderwijs)veld. De 
alumnigemeenschap is een belangrijk bestanddeel 
van onze werking, enkel samen kunnen we op lange 
termijn verandering teweegbrengen. 



Teach for Belgium I 12

In onze missie voor onderwijsgelijkheid streven 
we ernaar om zoveel mogelijke partners hierin te 
betrekken: universiteiten, hogescholen, ministeries, 
verenigingen, vakbonden, netten, leerkrachten,... zijn 
allemaal  belangrijke actoren met een cruciale rol voor 
onze organisatie. Enkel zo kunnen de verschillende 
projecten en inzichten die in ons ‘labo’ ontstaan de 
weg vinden naar het bredere onderwijsveld en zich 
op die manier als een olievlek verspreiden. 

NEST-mentortraining voor aanvangsbegeleiders

PIJLER 2: de ‘olievlek’

NEST (Novice Educator Support & Training) is 
een Europees onderzoeksproject waarbij we 
samen met verschillende van onze Europese 
tegenhangers de handen in elkaar slaan voor sterke 
aanvangsbegeleiding van startende leerkrachten. 
Teach for Belgium rolt het project in België uit, in de 
Vlaamse Gemeenschap  gebeurt dit in samenwerking 
met Onderwijscentrum Brussel, in de Franstalige 
Gemeenschap met de verschillende onderwijsnetten 
van de Fédération Wallonie-Bruxelles.  
Het project focust op het ondersteunen en behouden 
van startende leerkrachten door middel van 
kwalitatieve aanvangsbegeleiding, het lerarentekort 
wordt immers overal in Europa steeds schrijnender. 
Het NEST-programma onderzoekt wat er al gedaan 
wordt om mentoren gericht op te leiden, analyseert 
wat werkt, meet de impact van de cursus en test wat 
er op termijn op grote schaal uitgerold zou kunnen 
worden. 

6 landen

8 deelnemende onderwijsnetten 

7  talen

Het NEST-project

Ik ben mentor omdat ik het belangrijk vind dat 
leerkrachten stevig in hun schoenen staan. 
Ik sta klaar met tips en tricks maar wil ook een 
vertrouwensband creëren op professioneel vlak. 
Leerkrachten die graag lesgeven met een hart 
voor het onderwijs de zin laten behouden om les 
te geven in een Brusselse context. Dankzij het 
NEST-programma voel ik me hier zekerder in. 
Methodes aangeleerd krijgen om de starters nog 
beter te helpen en bij te staan. Een programma 
waar je op eigen tempo aan je vaardigheden als 
aanvangsbegeleider kan werken.
Yasmine, mentor Hoofstedelijk Atheneum Karel Buls, 
Brussel en deelnemer mentortraining NEST

“

“

STRATEGIE

De volwassenen van morgen staan een aantal 
ferme uitdagingen te wachten. Het is onze 
collectieve verantwoordelijkheid om hen 
daarvoor op de juiste manier uit te rusten. 
Nada Al-Kadi, alumna van het programma.
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31 kandidaten bij de start van het project

19 deelnemende leerkrachten

waarvan 11 gecoacht zullen worden

Het DLK-project

Op naar een diverser lerarenkorps

Diversiteit, in al haar vormen, is relevanter en 
belangrijker dan ooit in onze scholen. Toch liggen 
hier nog heel veel groeikansen. Denk maar aan de 
zo gevraagde meesters in de kleuterklassen, de 
leerkrachten met een fysieke beperking die weinig 
toegang vinden tot het klaslokaal of de leraren met 
een andere etnisch-culturele achtergrond die niet 
echt vertegenwoordigd zijn in de scholen. Teach for 
Belgium wil vooral op die laatste groep focussen en 
ging samen met de Stad Antwerpen de uitdaging aan. 
In Antwerpen heeft slechts 7,9%2 van de leerkrachten 
een migratieachtergrond.  Dit cijfer hakt erin, vooral 
omdat we weten dat maar liefst 80% van de leerlingen 
juist een divers-etnische afkomst heeft. Zo ontstond 
het project Diverse Leraarskamer: inzetten op meer 
diversiteit en inclusie binnen het lerarenkorps om 
zo meer leerkrachten met een migratieachtergrond 
voor de klas te krijgen. Het programma, dat Teach 
for Belgium samen met de Stad Antwerpen uitrolt, 
brengt 19 leerkrachten van de meest diverse 
achtergronden samen om uit te wisselen over 
hun ervaringen en gevoelens. Gedurende een jaar 
brengen ze zo samen de drempels en opportuniteiten 
in kaart die zij binnen het onderwijs ervaren. Indien 
gewenst kunnen deze leerkrachten gratis coaching 
aanvragen om beter om te gaan met bepaalde 
situaties. Ook scholen zullen onder leiding van 
Schoolmakers CV binnen dit project de kans krijgen 
om met hun leervragen rond diversiteit en inclusie 
aan de slag te gaan. Uit dit participatief traject zullen 
we concrete aanbevelingen kunnen formuleren om 
meer inclusieve leraarskamers te creëren. 

Op een dag zal het lerarenkorps een 
weerspiegeling zijn van onze superdiverse 
maatschappij zodat ELK kind zich kan 
identificeren met een rolmodel binnen de 
schoolmuren.
Majida Ouassak, Coach ‘Diverse Leraarskamer’

2.  Nulmeting herkomst leerkrachten in het vlaamse onderwijs (vlaanderen.be)

“

https://www.klasse.be/245687/etnisch-divers-schoolteam/ 
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De stap naar het lager onderwijs

Teach for Belgium en Karel de Grote Hogeschool 
(KdG) roepen een innovatief pilootproject in het 
leven: gedurende 2 jaar krijgen 10 leerkrachten in spe 
de kans om als juf of meester in het lager onderwijs 
in Antwerpen aan de slag te gaan en tegelijkertijd 
hun lerarenopleiding te volgen. Hierbij worden ze 
krachtig ondersteund door zowel de Hogeschool 
als Teach for Belgium. Na een grondige selectie en  
een pittige zomertraining starten de deelnemers 
op 1 september 2022 halftijds als klasleerkracht 
in een lagere school met een groot aantal 
sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen. Parallel 
volgen ze les aan de KdG en worden ze uitgerust met 
de nodige pedagogische en didactische bagage. 
Daarnaast worden de deelnemers gedurende het 
volledige traject intensief begeleid door een Teach 
for Belgium-tutor. In de nabije toekomst hopen we 
ook in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een 
soortgelijk traject te kunnen uitrollen.

Diploma leerkracht 
lager onderwijs na 2 jaar

12 deelnemers 
volgen de zomertraining in 2022

Eerste jaar halftijds lesgeven, 
tweede jaar voltijds lesgeven

Eerste officiële 
samenwerking 

met het hoger onderwijs 

TfB in het lager onderwijs

Samen gaan we een boeiend 
traject ontwikkelen: sterke leraren 
met veel veerkracht die graag 
uitdagingen aangaan in een 
uitdagende context.
Sandra Janssens, opleidingshoofd 
Bachelor lager onderwijs KdG

STRATEGIE

“
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DE TEACH FOR BELGIUM-
GEMEENSCHAP
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DE GEMEENSCHAP

Bij Teach for Belgium staan de leerlingen centraal in onze missie en toewijding. Zij verdienen dit het meest; 
veel jongeren leven immers in omstandigheden die het hen onmogelijk maakt zich volledig op school te 
concentreren. Wij streven er daarom naar leerkrachten dusdanig voor te bereiden en te ondersteunen opdat 
juist deze leerlingen dezelfde slaagkansen krijgen als hun klasgenoten. Ja, wij zijn ervan overtuigd dat een 
leerkracht echt het verschil kan maken! 

Sinds 2013 
hebben onze deelnemers en alumni 

lesgegeven aan ongeveer 

100.000 leerlingen, 
waarvan 23.231 leerlingen 

dit jaar alleen. 

Voor mij moet een leerkracht open 
zijn. Iemand die zichzelf is en niet 
acteert voor de klas. Alleen zo 
zien wij echt de persoon achter 
de leerkracht. Ik vind het ook superbelangrijk dat 
leerkrachten ons levenslessen meegeven. We vragen ons 
vaak af wat nu eigenlijk het nut is van wiskunde of een 
vak zoals maatschappijleer. Vertel het ons! Leg ons uit 
wat het belang is voor onze toekomst van alles wat we 
leren op school.

CINDY, 19 jaar, over haar leerkrachten secundair onderwijs

Mijn leerkrachten wetenschappen 
steunen me in mijn keuzes en mijn 
schoolcarrière, ik heb echt heel veel 
vertrouwen in hen. Vooral mijn 
leerkracht biologie is een grote motivator, hij pusht me 
om kritisch na te denken en zelfstandig te werken. Dát 
heb ik nodig om geneeskunde te studeren!
Als ik gewoon één tip zou mogen geven aan leerkrachten 
én leerlingen: ‘denk aan de toekomst, want de leerlingen 
zijn de toekomst. Als de leerkrachten het goed doen, 
doen de leerlingen het ook goed. En omgekeerd!

POURYA, 17 jaar, over zijn leerkracht biologie 

Deze verhalen van leerlingen komen uit onze serie 
“Impact Stories” waarmee we onder de aandacht 
brengen welke belangrijke rol een leerkracht kan 
spelen in het leven en de schoolloopbaan van een 
leerling. We zijn in gesprek gegaan met jongeren 
uit scholen met een groot aantal sociaaleconomisch 
kwetsbare leerlingen, onze hoofddoelgroep, 
en hebben hun stem laten horen. Ontdek alle 
inspirerende verhalen op onze blog of scan de 
QR-code bovenaan de pagina.

“Leerkrachten die met hart en ziel 
voor de klas staat, geven die passie 
door aan de leerlingen. En niet alleen 
dat, zij zien ook nog eens het talent en het potentieel 
van de leerlingen voor hun passie. Dat maakt echt een 
verschil. Wanneer leerkrachten ons bijvoorbeeld zeggen 
dat we de wetenschappers zijn van de toekomst, dan 
betekent dat enorm veel voor ons.

BATOUL, 17 jaar, over haar leerkracht wetenschappen

Onze leerlingen

“

“

“

https://www.youtube.com/watch?v=z9JboSjFEWo
https://www.youtube.com/watch?v=z9JboSjFEWo
https://www.youtube.com/watch?v=z9JboSjFEWo
https://www.youtube.com/watch?v=z9JboSjFEWo
https://www.youtube.com/watch?v=z9JboSjFEWo
https://www.youtube.com/watch?v=z9JboSjFEWo
https://www.youtube.com/watch?v=z9JboSjFEWo
https://www.youtube.com/watch?v=z9JboSjFEWo
https://www.youtube.com/watch?v=z9JboSjFEWo
https://www.youtube.com/watch?v=z9JboSjFEWo
https://www.youtube.com/watch?v=z9JboSjFEWo
https://www.youtube.com/watch?v=vc0wPG9CqU8
https://www.youtube.com/watch?v=vc0wPG9CqU8
https://www.youtube.com/watch?v=vc0wPG9CqU8
https://www.youtube.com/watch?v=vc0wPG9CqU8
https://www.youtube.com/watch?v=vc0wPG9CqU8
https://www.youtube.com/watch?v=vc0wPG9CqU8
https://www.youtube.com/watch?v=vc0wPG9CqU8
https://www.youtube.com/watch?v=vc0wPG9CqU8
https://www.youtube.com/watch?v=vc0wPG9CqU8
https://www.youtube.com/watch?v=vc0wPG9CqU8
https://www.youtube.com/watch?v=vc0wPG9CqU8
https://www.youtube.com/watch?v=vc0wPG9CqU8
https://www.youtube.com/watch?v=p17xDtKvF_4
https://www.youtube.com/watch?v=p17xDtKvF_4
https://www.youtube.com/watch?v=p17xDtKvF_4
https://www.youtube.com/watch?v=p17xDtKvF_4
https://www.youtube.com/watch?v=p17xDtKvF_4
https://www.youtube.com/watch?v=p17xDtKvF_4
https://www.youtube.com/watch?v=p17xDtKvF_4
https://www.youtube.com/watch?v=p17xDtKvF_4
https://www.youtube.com/watch?v=p17xDtKvF_4
https://teachforbelgium.be/nl/empower-your-student-cindy/


Teach for Belgium I 17

Ik heb me aangesloten bij de student board omdat ik 
het belangrijk vind dat leerlingen hun stem kunnen 
laten horen, ik ben ervan overtuigd dat we met deze 
organisatie veel kunnen veranderen voor leerlingen 
in België, vooral wanneer ze een andere achtergrond 
hebben of het thuis niet altijd makkelijk is en ze 
daarom op school extra ondersteuning nodig hebben. 
Iedereen moet een kans hebben om zijn stem te laten 
horen en om zijn mening te kunnen uiten!

Pourya, 17, Student Board 21-22

Bij Teach for Belgium heb ik niet alleen mijn stem 
als leerling laten horen, maar ik heb ook heel wat 
toffe mensen leren kennen.

Hassan, 16, Student Board 21-22

Ik heb me aangesloten bij de student board omdat 
ik leerlingen een stem wou geven die serieus wordt 
genomen en niet zomaar genegeerd kan worden. 
Aangezien ik meerdere leerkrachten al heb kunnen 
adviseren is deze verwachting zeker waargemaakt.

Jessy, 16, Student Board 21-22 

De leerlingen een stem geven maakt een belangrijk deel uit van onze missie. Zo ontstond onze student board: 
een gedreven groep van 10 afgevaardigden die de stem van alle jongeren vertegenwoordigt. Als leerlingen 
van onze partnerscholen maken zij een belangrijk onderdeel uit van de Teach for Belgium-gemeenschap en 
geven waardevolle input bij het constant aanpassen en verbeteren van ons programma. Maar daar blijft het 
niet bij! Naast het delen van specifieke noden, heeft de student board echt een mandaat om ons op koers te 
houden, ons bij te staan met raad en advies, uit te wisselen met onze partners over onderwijsongelijkheid of 
workshops voor hun leerkrachten te organiseren. Daarnaast krijgen ze de kans om hun eigen competenties 
en talenten maximaal te ontwikkelen door verschillende projecten, zoals het interview met Thierry Geerts, 
CEO van Google Belgium.  Benieuwd? Scan de QR-code hieronder om het interview te bekijken! 

Onze Student Board

“ “

“

https://www.youtube.com/watch?v=6XNRK-9jBKo
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Onze partnerscholen bieden deelnemers de mogelijkheid om hun engagement om te zetten in concrete 
impactvolle praktijken in de klas en op school. We leggen daarbij de nadruk op samenwerking met scholen 
met een groot aandeel sociaaleconomisch kwetsbare jongeren. Partnerscholen maken ook deel uit van ons 
(inter)nationaal netwerk van actoren die zich inzetten voor duurzame veranderingen in het onderwijssysteem 
en hebben zo toegang tot conferenties, lerende netwerken, panels, internationale projecten en 
projectondersteuning.

Onze scholen

 Vlaamse Gemeenschap = 47 

2021-2022 in cijfers 
Aantal scholen met actieve TfB-leraren 

 Franstalige 
 Gemeenschap = 56

Antwerpen: 16

LUIK: 5 

Luxemburg: 1  

Namen: 2

Waals-Brabant: 1 

Henegouwen: 5 

Vlaams-Brabant: 5 BrusseL: 57 

West-Vlaanderen: 2 

Het enthousiasme waarmee onze Teach for Belgium-leerkrachten 
aan de slag gaan werkt aanstekelijk naar het hele team toe, net 
als hun beweegredenen om voor het onderwijs te kiezen. Heel 
motiverend voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. Ze dagen 
het team uit om samen de lat hoog te leggen voor onze Brusselse 
jongeren.

Sabine Verheyden – Sint-Lutgardiscollege Oudergem

vzw“
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Projecten
In samenwerking met het UCB Community Health Fund konden we prachtige projecten van onze 
partnerscholen ondersteunen rond mentale weerbaarheid van leerlingen:

De bubbels Yogasté

Om aandacht voor welzijn op school te verankeren 
lanceerden we het project ‘De bubbels’. Het gaat om 
een reeks ludieke en thematische activiteiten tijdens 
de lunchpauzes die zijn aangepast aan de behoeften 
en interesses van onze leerlingen.  Wij zijn ervan 
overtuigd dat gerichte maatregelen nodig zijn om 
de risico’s op mentale problemen te verminderen. 
Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld specifieke 
moeilijkheden met sociale contacten en ervaren 
de pauzes dan ook als bijzonder stresserend. Via 
dit project bieden wij hen een veilige ruimte om 
met andere leerlingen uit te wisselen en deel te 
nemen aan leuke activiteiten die aan hun specifieke 
behoeften zijn aangepast.

Yogasté is een project dat ontstaan is vanuit de noden 
die we opmerkten bij onze leerlingen: behoefte aan 
rust, verstilling in de grootstad en aandacht voor het 
eigen lichaam. De urgentie werd op scherp gesteld 
tijdens de lockdown. Vanuit onze liefde voor yoga 
stimuleren we -mentaal en fysiek- de kennis van het 
zelf. Op een ongedwongen, laagdrempelige manier 
proberen we, met behulp van yogatechnieken, 
jongeren veerkrachtiger te maken om weerbaar 
en gebalanceerd uitdagingen aan te gaan. Yogasté 
is een inclusief yogaproject waarbij we jongeren 
helpen om weer verbinding te maken met zichzelf 
en hun omgeving. Jongeren die opgroeien in een 
sociaal kwetsbare context worstelen met lichamelijke 
en mentale blokkades. Door laagdrempelige 
yogatechnieken proberen wij de innerlijke balans te 
herstellen en aandacht te hebben voor verstilling in 
een drukke omgeving.

(Ecole secondaire Plurielle Maritime) (Imelda-instituut) 

©Lies Engelen Photography
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Achter de term ‘deelnemers’ gaat een groep startende 
leerkrachten schuil die getraind en ondersteund 
worden via het programma van Teach for Belgium. 
Gedurende twee jaar worden de deelnemers 
individueel en in groep gevormd en opgevolgd.  Zo 
zijn er dus altijd twee groepen actieve deelnemers, 
de zogenaamde ‘cohortes’: enerzijds de leerkrachten 

Onze deelnemers

Cohorte 2021; wiskundeleerkracht op Campus 
St Jean (FWB); Master industrieel ingenieur

“Veel meer dan een keuze, was het eigenlijk echt een 
roeping om het TfB-programma te volgen, we hebben 
elkaar gevonden op het juiste moment. Ik heb zelf ook 
op een school  gezeten met veel sociaaleconomisch 
kwetsbare leerlingen, en ik wist dus heel goed wat ik 
zocht en wat ik wilde inbrengen.  Als je daar mijn eigen 
normen en waarden aan koppelt (die voor een groot 
deel overeenkomen met die van de vzw), was Teach 
for Belgium duidelijk de enige weg voor mij om mezelf 
verder te kunnen ontwikkelen (binnen het onderwijs) én 
om bij te dragen aan meer onderwijsgelijkheid. 

Ik besefte een tijdje geleden dat ik nooit tegen mijn 
familie en vrienden zeg “ik ga werken”, maar eerder “ik 
ga lesgeven”; of “ik ben op school”, in plaats van “ik ben 
aan het werk”. Onbewust is het onderwijs voor mij geen 
functie die je moet invullen, maar veel meer een soort 
van roeping. Wat het programma mij brengt? Als ik heel 
eerlijk ben, vooral vermoeidheid! Maar wel dankbare 
vermoeidheid, want ik probeer me echt te verplaatsen 
in de leerlingen en naar mezelf te kijken door hun ogen; 
wat had ik nodig van een leerkracht op hun leeftijd? 
Door hun leven richting en zin te geven doe ik dat 
automatisch ook met het mijne.“

47 deelnemers

Onze cohorte van 2021

Joris Foko

die, in het kader van ons programma, al voor het 
tweede jaar lesgeven, en anderzijds de starters die in 
september 2021 net aan de uitdaging begonnen zijn. 
Wie zijn deze mensen? Wat drijft hen om het verschil 
te maken voor onze leerlingen? Maak kennis met een 
aantal van onze deelnemers!

62% vrouwen

75%75%
Nederlandstaligen

25%
Franstaligen

38% mannen

De deelnemers zijn tussen de 

22 en 53 jaar oud

11 deelnemers 
studeerden net 
af in het hoger 

onderwijs

10 deelnemers 
maakten een 
carrièreswitch na 

meer dan 10 jaar 
werkervaring in 
een andere sector

14 deelnemers 
hadden al 1 tot 
3 jaar werker-
varing in een 
andere sector

22 deelnemers 
bouwden tussen 

de 4 en de 10 jaar 
werkervaring op in 
een andere sector. 

43% 
taalleer-
krachten

21% 
leraren 

wetenschappen

36% 
wiskunde-

leerkrachten
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Cohorte 2020; leerkracht wetenschappen en 
wiskunde in Sint-Lutgardiscollege (VG); Bachelor 
ingenieurswetenschappen

Cohort 2020; leerkracht Nederlands en Engels 
in Centre Scolaire Eperonnier-Mercelis; Master 
vertaling

“Na mijn Bachelor in de ingenieurswetenschappen en 
een stage in consultancy, realiseerde ik me dat ik op 
zoek was naar een directe impact. Door Teach for Belgi-
um heb ik het gevoel dat ik deel uitmaak van een groep 
aan leerkrachten die echt het verschil wilt maken voor 
de kwetsbare jongeren in België. De ondersteuning die ik 
krijg vanuit het team, het dynamisme in mijn school en 
de spontaniteit van mijn leerlingen dagen mij voortdu-
rend uit om die extra impact te realiseren. Na reeds een 
volledig jaar in het onderwijs kan ik zeggen dat ik gevon-
den heb waar ik naar op zoek was.

Mijn leerlingen leren mij enorm veel bij, zonder dat ze dit 
zelf beseffen. Enerzijds leer ik veel bij over de maatschap-
pij. Zelf kom ik uit een boerendorpje in Vlaanderen en 
werd ik bijgevolg weinig geconfronteerd met een diver-
se samenleving en de verrijkingen en uitdagingen die 
daarbij horen. De empathie en bewondering die ik heb 
voor deze jongeren in grootstedelijke context is een recht-
streeks gevolg van mijn deelname aan het TfB-program-
ma. Dit zorgt ervoor dat ik nu met een veel openere blik 
bepaalde onderwerpen benader. Anderzijds leer ik veel 
bij over mijzelf en hoe ik een groep wil leiden.“

“Ik ben in Leuven geboren maar mijn familie is daarna 
onmiddellijk naar Spanje verhuisd. Toen ik 10 jaar oud 
was, zijn we terug naar België gekomen. Van mijn 18de 
tot nu (bijna 10 jaar later) heb ik in vijf verschillende 
steden  en op drie verschillende continenten gewoond. 
Ik hou heel erg van andere culturen, andere talen en ik 
deel deze passie graag met mijn omgeving en met mijn 
leerlingen.

Het Teach for Belgium-programma betekent voor mij een 
netwerk van inspirerende mensen die een verschil willen 
maken. Dat is goud waard. Ook ben ik heel erg dankbaar 
dat het een tweejarig programma is. Dankzij de vorming 
en ondersteuning die ik gekregen heb, ben ik nu aan mijn 
tweede jaar lesgeven begonnen. En ik merk zo’n groot 
verschil bij mij en mijn leerlingen. 

Tijdens het programma leer je omgaan met stress, met 
vermoeidheid, je stelt jezelf op de proef en wordt constant 
uitgedaagd. Het programma leert je hiermee om te 
gaan, je leert heel veel over de impact van jouw mindset 
maar ook hoe je feedback verwerkt en geeft. Voordat ik 
deelnam aan het programma was ik me bijvoorbeeld 
niet zo bewust van mijn perfectionisme, dat ik niet zo veel 
mag eisen van mezelf.“   

Hélène Hannecart Olisa Devos
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Onze alumni
Wanneer deelnemers het tweejarig programma 
beëindigd hebben, worden ze alumni. Een groot deel 
van hen blijft actief binnen het brede onderwijsveld, 
sommigen slaan een andere weg in.  Welke keuze ze 
ook maken, wij zijn ervan overtuigd dat de directe 
praktijkervaring die onze alumni opgedaan hebben 
van hen waardevolle ambassadeurs maakt en zij 
daardoor onze missie naar meer onderwijsgelijkheid 
actief blijven ondersteunen. 

De alumni maken deel uit van verschillende 
thematische groepen, zodat ze gericht kunnen 
uitwisselen, van elkaar kunnen leren en innovatieve 
projecten in het leven kunnen roepen. Sommigen 
worden lid van de raad van alumni en denken samen 
met ons na over hoe we de alumnigemeenschap het 
beste kunnen ondersteunen.

Maak hieronder kennis met een paar van onze 
inspirerende alumni!

Cohorte 2017; learning facilitor Cyber Helden by 
vzw Bibliotheken Zonder Grenzen

“Met Cyber Helden willen we kinderen tussen de 8 en 
de 12 jaar bewust maken van de verschillende online 
uitdagingen, en sensibiliseren rond goed gebruik van 
sociale media.

De laatste 15 jaar is de digitale wereld een enorme 
plaats gaan innemen in onze samenleving. Covid en de 
lockdown hebben dit proces enkel versneld. In Vlaande-
ren wordt nu ook volop ingezet op de digisprong. Vanaf 
het 5e leerjaar krijgen alle kinderen in Vlaanderen en 
Nederlandstalig Brussel een eigen laptop op school. 
Deze evolutie is onvermijdelijk en kan heel positief zijn, 
maar dan moeten we ook volop inzetten op voortdu-
rende sensibilisering. Dit zie ik als mijn belangrijkste 
taak: leerlingen bewust maken van de uitdagingen en 
mogelijkheden online, zodat ze als (digitale) burgers 
meekunnen in de samenleving. En hun leerkrachten 
hierin ondersteunen.

Mijn 4 jaren als leerkracht en het programma van Teach 
for Belgium hebben me geleerd dat ik wel degelijk een 
verschil kan maken, hoe klein ook. Colibro is de naam 
van mijn cohorte bij Teach for Belgium, geïnspireerd 
op een fabel over een colibri die met zijn kleine bek een 
brand probeert te blussen in het bos en zo de andere 
dieren stimuleert om mee te doen. Met beperkte midde-
len probeer ik mijn bijdrage te leveren aan een eerlijkere 
samenleving, en probeer ik anderen te inspireren om 
hetzelfde te doen.“

183 alumni

Hanne Ghesquiere

81,4% 
heeft een pedagogisch 

bekwaamheidsbewijs behaald of staat 
op het punt de opleiding af te ronden

80% 
is nog altijd werkzaam in 
het brede onderwijsveld 

67% 
is nog steeds aan 

de slag als leerkracht
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Cohorte 2018; leerkracht Frans aan Imelda-insti-
tuut (VG); Master sociologie

Cohorte 2019; wiskundeleerkracht aan l’Institut 
Dominique Pire (FWB); Bio-ingenieur

“Intussen is dit al mijn vierde schooljaar als leerkracht 
Frans in het Nederlandstalig technisch en beroepson-
derwijs. Daarnaast ben ik leerlingtitularis (het concept 
klastititularis bestaat niet meer in mijn school) en 
verantwoordelijk voor de leerlingenraad van de tweede 
graad, de leeftijd die mij het beste ligt.

Ik ben eigenlijk best trots op de weg die ik afgelegd heb. 
In mijn eerste jaar heb ik mijn pedagogisch bekwaam-
heidsbewijs behaald, ik heb Nederlandse les gevolgd 
om op het gevraagde niveau te komen, en ik heb boven-
dien de eerste jaren als startende leerkracht overleefd. 
En dat was alles behalve makkelijk! Maar ik had fantas-
tische tutoren die me hebben geholpen om te groeien 
als leerkracht, en me hebben geleerd mezelf ook af en 
toe een schouderklopje te geven voor de dingen die ik 
eigenlijk al heel goed deed. Hierdoor kon ik de moeilijke 
momenten wat relativeren en voelde me gesteund en 
gehoord.

Op dit moment verdiep ik me in de kwestie ouderbetrok-
kenheid. De opvolging door de ouders is zo belangrijk 
voor mijn leerlingen. Ik zou graag iets op poten zetten 
met en voor de ouders van mijn leerlingen zodat zij 
meer betrokken worden in de schoolloopbaan van hun 
kinderen.

En als ik ook nog een beetje mag dromen dan zou ik 
graag ooit op een dag mijn eigen school openen. Een 
tweetalige school geleid door een perfect tweetalig 
(Nederlands/ Frans) schoolhoofd.“

“In één van mijn eerste lessen als nieuwe leerkracht 
heb ik de participatietechniek van Marie Millis, waar 
ik tijdens de zomertraining van Teach for Belgium in 
aanraking kwam, toegepast. Dat lukte totaal niet in de 
klas en ik ben toen vrij snel teruggekeerd naar een tradi-
tionelere manier van lesgeven.  

Maar anderhalf jaar later vond ik dat het genoeg 
geweest was. Ondanks mijn engagement en bevlogen-
heid als leerkracht had ik niet het gevoel dat er echte 
leerwinst was. Zelfs wanneer mijn leerlingen studeer-
den, leken ze de stof niet echt op te nemen, ze leerden 
gewoon alles uit hun hoofd. Kennis toepassen in een 
andere situatie leidt soms tot een blokkade. Probleem-
stellingen zijn de ergste nachtmerrie van leerlingen. 

Ik heb toen besloten contact op te nemen met Marie 
Millis en haar participatietechniek een nieuwe kans 
te geven. Het doel van haar methode is om het zelf 
ontdekken van leerstof centraal te stellen. De klas gaat 
op onderzoek uit. Ik begon toetsen in te voeren waarbij 
de leerlingen mochten samenwerken: een succes! Ik 
ervaarde dingen in mijn klaslokaal die ik voorheen niet 
eerder had gezien: de trotse leerling die helemaal zelf 
een demonstratie had gevonden of de groep leerlingen 
die hun examenoplossingen bevlogen konden toelich-
ten aan een universiteitsprof.“

Thibault ManhaegheAlicia Marigoh Ndibo
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Ons team groeit gestaag. Elk jaar opnieuw mogen we nieuwe inspirerende collega’s verwelkomen, allemaal 
met een rijk en interessant levensparcours. Bij Teach for Belgium bundelen we onze krachten en willen 
we vooral complementair zijn: we zetten maximaal in op de individuele talenten van elk teamlid om zo 
gezamenlijk ons doel te bereiken. Benieuwd naar de mensen achter onze organisatie? Maak hier kennis met 
drie van onze collega’s !

Jim stapt in 2004 het onderwijs in en gaat aan 
de slag als leerkracht met de overtuiging dat 
“elke leerling een sterke en bevlogen leerkracht 
verdient”. Het blijkt helemaal zijn ding te zijn, hij 
stort zich op verschillende onderwijsprojecten 
en wordt uiteindelijk directeur van een secundai-
re school. Enkele jaren later start hij bij Teach for 
Belgium om zo zijn passie voor onderwijs verder 
vorm te geven. Dat doet hij via het vormen en 
ondersteunen van deelnemers. Daarnaast staat 
hij deeltijds voor de klas als leerkracht weten-
schappen in een Brusselse school.

“Ik wilde me echt focussen op de begeleiding van 
startende leerkrachten, met name degenen die 
bewust kiezen voor de meest kwetsbare Brusselse 
jongeren.“

Oorspronkelijk deelnemer van het Teach for 
Belgium-programma en aansluitend leerkracht 
Nederlands, is Marielle sinds september tutor 
van nieuwe startende leerkrachten. Ze onder-
steunt en traint onze deelnemers tijdens de 
eerste twee jaar van hun onderwijsavontuur. 
Deze rol is haar op het lijf geschreven. Als tiener 
emigreert Marielle naar België, waar ze zich, 
zonder enige kennis van de taal, in het Neder-
landstalig onderwijs moet zien te redden. 
Marielle geeft niet op en zet door, veerkracht 
is voor haar een diepgeworteld begrip, en legt 
een indrukwekkend parcours af. Haar eigen 
ervaring, haar kijk op het leven en manier 
van omgaan met moeilijke situaties zijn een 
enorme meerwaarde voor de leerkrachten die 
zij nu zelf als tutor begeleidt en ondersteunt.  

“De waarden van Teach for Belgium liggen me 
nauw aan het hart, als mens, als oud-leerling én 
als ouder. De dynamische sfeer, de samenwer-
king en de oprechtreid binnen het team maken 
het plaatje compleet. Iedereen wil het beste voor 
elkaar en heeft dezelfde missie voor ogen. Ik ben 
meer dan gelukkig mijn steentje bij te mogen 
dragen aan dit prachtige project.“

Ons team

MARIELLE TAGOP JIM LAFERE 
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Nabil Boudoukhane is onze financieel directeur en boekhoudkundig expert. Nabils levensparcours 
stond altijd al in het teken van uitdaging en bewuste keuzes maken. Hij groeit op in hartje Brussel en 
kan zijn draai maar niet vinden op school. Hij voelt zich onbegrepen door zijn leerkrachten, meermaals 
wordt hij van school gestuurd. Hij maakt een rapalbum, begint aan een studie sociologie en klust hier 
en daar wat bij. Boekhouding blijkt uiteindelijk zijn roeping te zijn. Hij stort zich met overgave op zijn 
werk, en volgt tegelijkertijd een studie boekhoudkunde. De weg die Nabil zelf moest afleggen deed 
hem inzien hoe graag hij wil bijdragen aan een project zoals dat van Teach for Belgium. Zo hoopt hij op 
zijn manier een verschil te kunnen maken.   

“Ik wilde absoluut in de financiële sector blijven werken, maar was op zoek naar een project met meer 
maatschappelijke impact. Teach for Belgium en haar strijd voor gelijke onderwijskansen was exact wat ik in 
gedachten had. Ik kan mijn passie voor cijfers nu combineren met een missie waar ik echt in geloof. “

NABIL
BOUDOUKHANE

Team 2021-2022
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Onze Raad van Bestuur

DE GEMEENSCHAP

Teach For All
Onze organisatie maakt deel uit van Teach For All, een internationaal netwerk van 61 landen verdeeld over 
6 werelddelen. Gezamenlijk zetten wij ons in voor kansengelijkheid voor elk kind, ongeacht zijn of haar 
achtergrond.

Etienne Denoël Taoufik Amzile Jamila Ben Azzouz Bernadette Devillé

Philippe Mauchard Pierre Pirard Xavier Prats Monné Yves Slachmuylders

https://teachforall.org/
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Partnerorganisaties in België
In onze missie om alle leerlingen kwaliteitsvol onderwijs te bieden staan we dagelijks voor verschillende 
uitdagingen, onderwijsongelijkheid is immers een complex gegeven. We werken daarom samen met 
verschillende partnerorganisaties uit het onderwijsveld en andere geëngageerde vzw’s om als gemeenschap 
structurele verandering teweeg te brengen. 
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Onze financiële partners
Aan al onze financiële partners: deze pagina is voor jullie! Zonder jullie zouden wij niet kunnen doen wat wij 
doen. Elk jaar vervoegen nieuwe organisaties en geëngageerde, inspirerende en gemotiveerde mensen onze 
gemeenschap en ondersteunen onze missie door een financiële bijdrage. Het is dankzij hen dat Teach for 
Belgium bestaat en zich elke dag opnieuw kan inzetten voor een rechtvaardiger onderwijssysteem dat alle 
leerlingen dezelfde kansen biedt.   Wij zijn jullie oneindig dankbaar voor de steun en het onvoorwaardelijk 
vertrouwen. Aan diegenen die ons vanaf het prille begin de hand reiken, en aan hen die ons in de toekomst 
zullen steunen, van de kleinste gift tot de grootste : BEDANKT !

DE GEMEENSCHAP

Dit jaar bedroeg ons budget 1 477 000€ (schatting november 2021). 

Dit kon worden gerealiseerd dankzij

(filantropische stichtingen, bedrijven, particulieren)

Nogmaals dank aan al onze financiële partners van 2021!

30% subsidies 70% private middelen
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Voor mij is kwalitatief onderwijs een 
echte motor van positieve verandering 
en Teach for Belgium draagt daar heel 
concreet aan bij. De organisatie focust 
op een authentieke manier op positieve 
impact, zowel bij de leerkrachten die ze 
ondersteunen als bij de leerlingen die 
les krijgen. Met een lach en positieve 
ingesteldheid kan je mensen werkelijk in 
beweging krijgen en Teach for Belgium 
straalt dit uit.

Stefaan De Corte – Laurea

Ons fonds ondersteunt Teach for Belgium omdat de resultaten er zijn! De impact van 
het programma is indrukwekkend wat het aantal deelnemende leraren, leerlingen en 
scholen betreft. Wat ook interessant is, is dat de organisatie een systemisch effect op 
langere termijn beoogt. Ook de activering van het alumni-netwerk, die ambassadeurs 
zijn van de waarden van Teach for Belgium, en het hoge percentage leerkrachten dat in 
het onderwijsveld blijft werken, zijn indicatoren van de impact op lange termijn.

Benoit Loore – Fonds Baillet Latour

“

“
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BIJDRAGEN AAN ONZE MISSIE
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BIJDRAGEN AAN ONZE MISSIE

Teach for Belgium is één grote gemeenschap waar ook jij deel van kunt uitmaken! Ben je als organisatie, vereni-
ging, directeur, leerling, pas afgestudeerde of als werknemer op zoek naar meer maatschappelijke impact? Dan 
ben je bij ons aan het juiste adres. Binnen de Teach for Belgium-gemeenschap is er plek voor iedereen, onze 
acties worden immers op meerdere niveaus uitgerold om zo juist onze impact te vergroten en te verduurzamen. 

Als onze missie jou aanspreekt, dan kan jij ook het verschil maken door te investeren in het onderwijs van onze 
nieuwe generatie.

Ben jij leerling op één van onze partnerscholen?
> Meld je aan voor de Student Board!
> Neem deel aan onze Zomerschool! 

Ben je schooldirecteur en op zoek naar leerkrachten 
die echt het verschil kunnen maken?  

> Kies voor een Teach for Belgium-leerkracht!

Wil je een positieve bijdrage leveren aan onze 
maatschappij en je inzetten voor de beste 
onderwijskwaliteit? 

> Schrijf je in voor ons programma!
> Word lid van ons team!

Wil je een financiële bijdrage leveren zodat wij ons 
kunnen blijven inzetten voor onze leerlingen?  

> Steun ons met een gift! 

Zie je als organisatie of vereniging 
samenwerkingsmogelijkheden? 

> Laten we in gesprek gaan!

https://teachforbelgium.be/nl/onze-talentvolle-student-board/
https://nl-nl.facebook.com/summeracademyantwerpen/
https://teachforbelgium.be/nl/ik-ben-een-schooldirectie/
https://www.tfaforms.com/4917499
https://teachforbelgium.be/nl/ik-wil-een-job-bij-teach-for-belgium/
https://donate.kbs-frb.be/FAD_TeachforBelgium/~mijn-donatie?context_form_id=form_2a02:a03f:6556:ad00:a:d6d0:c1db:e69c_61b9b11959f5b7.62316479
mailto:info%40teachforbelgium.be?subject=


Teach for Belgium
Be Central I 10, Cantersteen I 1000 Bruxelles I 02 781 00 18

www.teachforbelgium.org

Op de hoogte blijven van al onze nieuwe projecten en initiatieven? 
Volg ons dan op social media.

Investeer in onze volgende generatie, uw bijdrage kan het verschil maken!
Een schenking vanaf 40€ via de Koning Boudewijnstichting levert u in 2021 

een fiscaal voordeel van minstens 45% op. 
Doneer nu en scan de QR-code hieronder 

U kan ook direct een gift op onze rekening overmaken: IBAN BE10 0000 0000 0404 
Gebruik hierbij de gestructureerde mededeling 015/0320/00070

mailto:https://teachforbelgium.be/nl/?subject=
https://nl-nl.facebook.com/TeachForBelgium/
https://be.linkedin.com/company/teach-for-belgium
https://www.instagram.com/tfb_teachforbelgium/?hl=nl
https://www.kbs-frb.be/nl/teach-belgium-fonds-vrienden-van

