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VOORWOORD

Geachte partners,

2022 kondigde zich aan als een onzeker jaar, waarin verschillende factoren bijdroegen aan een algemeen 
gevoel van onrust in onze samenleving: de nasleep van de coronacrisis, het uitbreken van de oorlog in 
Oekraïne, duizelingwekkende energieprijzen, om er maar een paar te noemen. Schoolteams hebben de 
uitdagende opdracht om onze kinderen en jongeren in deze context een veilige omgeving te bieden waarin 
zij zich kunnen ontplooien tot burgers die de uitdagingen van vandaag en morgen met veel vertrouwen het 
hoofd kunnen bieden. We zien helaas dat het lerarenberoep steeds verder onder druk komt te staan; het 
lerarentekort heeft aan beide kanten van de taalgrens intussen enorme proporties aangenomen. Meer dan 
ooit verdienen leerkrachten onze waardering en ondersteuning.

Vanuit Teach for Belgium willen we dan ook in de eerste plaats al die schoolteams bedanken die zichzelf elke 
dag overstijgen om hun leerlingen alle mogelijke kansen te bieden. Samen met onze partners blijven wij 
graag verder ons steentje bijdragen aan die opdracht. In schooljaar 2021-2022 bereikten we meer dan 50.000 
leerlingen, niet alleen via de 230 Teach for Belgium-leerkrachten die actief zijn binnen het onderwijslandschap, 
maar ook via 300 andere leraren die via onze verschillende projecten toegang hadden tot ons trainings- en 
ondersteuningsaanbod.

Verschillende projecten werden dit jaar verder verankerd en verduurzaamd in nauwe samenwerking met onze 
gewaardeerde partners. Zo ging in september 2022 onze eerste lichting leerkrachten lager onderwijs aan de 
slag in het kader van een pilootproject in Antwerpen, bouwden we verder aan sterke aanvangsbegeleiding 
van startende leerkrachten met het Europese onderzoeksproject NEST, en ontwikkelden we impactvolle 
trainingen rond klasmanagementtechnieken. We brachten drempels en kansen voor leerkrachten met 
migratieachtergrond in kaart door het project ‘Diverse leraarskamer’, en werkten aan meer uitwisseling tussen 
leerlingen en leerkrachten in de Vlaamse en Franstalige gemeenschap met het project ‘Bruggen versterken’. 
Meer over deze projecten en onze partners kunt u lezen in dit jaarverslag.

2022 was ook het jaar waarin onze raad van bestuur vijf nieuwe leden mocht verwelkomen, die vanuit diverse 
achtergronden elk hun tijd en expertise inzetten om bij te dragen aan onze gezamenlijke visie. Vier bestuurders 
hebben de raad verlaten: Jamila Ben Azzouz, Bernadette Devillé, Philippe Mauchard en Pierre Pirard. Wij 
danken hen hartelijk voor alles wat zij gedurende vele jaren aan Teach For Belgium hebben bijgedragen. 

We kijken vandaag hoopvol vooruit naar 2023, waarin we samen met onze leerlingen, leerkrachten, alumni en 
partners ons 10-jarig bestaan zullen vieren. Wij willen u dan ook van harte danken voor uw steun en geloof in 
onze organisatie. Samen blijven we vastberaden verder werken aan kwalitatief onderwijs voor élk kind.

Etienne Denoël Caroline de Cartier
DirecteurVoorzitter
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WIE OF WAT IS TEACH FOR BELGIUM?

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 alle leerlingen de 
kans te bieden zich ten volle te ontplooien en hun 
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 en de kloof tussen jongeren met 
een sociaaleconomisch kwetsbare achtergrond en 
andere leerlingen is schrijnend. Kansengelijkheid 
bevorderen zal altijd de kern van de missie van Teach 
for Belgium zijn, opdat op een dag alle leerlingen 
dezelfde slaagkansen zullen hebben, ongedacht 
hun socio-economische achtergrond. 

Uiteraard zijn er diverse factoren die tot de huidige 
ongelijkheid in het onderwijs in België bijdragen 
en het is noodzakelijk om vanuit verschillende 
invalshoeken maatregelen te nemen om het gat 
te dichten. Onze insteek is het begeleiden van 
beginnende leerkrachten en het herwaarderen van 
het lerarenberoep. Vervolgens verspreiden we onze 
inzichten en goede praktijken binnen het brede 
onderwijsveld. 

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, 
psychologische, sanitaire en sociale crisis die het 
coronavirus teweegbracht.

Het nijpende lerarentekort komt daarnaast ook 
steeds verder op de voorgrond. Het ligt al jaren op
de loer en ondertussen is de situatie alarmerend. 
Een op de vier leerkrachten verlaat het beroep na 
slechts  één jaar. Teach for Belgium zet daarom op 
verschillende manieren specifiek in op de retentie 
van startende leerkrachten 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 in het secundair 
onderwijs. Dankzij onze samenwerking met de Karel 
de Grote Hogeschool konden zomer 2022 ook onze 
eerste leerkrachten lager onderwijs in de Vlaamse 
Gemeenschap starten.

Waar wij voor staan

1. Hattie, J.A.C. (2003). Teachers make a difference: What is the research evidence? Paper presented at the Building Teacher Quality: What does the research tell us? ACER 
Research Conference, Melbourne, Australia.
2. https://kumu.io/TfB/inequity-map#may21

https://kumu.io/TfB/inequity-map#may21
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De leerlingen van vandaag zijn de volwassenen 
van morgen, en deze nieuwe generatie zal bloot-
gesteld worden aan een resem uitdagingen. De 
kansongelijkheid in het Belgische onderwijs is 
schrijnend, zowel aan Vlaamse als Franstalige 

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

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

die zich willen inzetten als leerkracht in die 
Belgische scholen met de meeste sociaal-
economische 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.

3. OECD. Belgium: student performance (PISA 2018). Education GPS, OECD, 14/03/2022, http://gpseducation.oecd.org 
4. Shulman, L. S. (2005). Signature pedagogies in the professions. Daedalus, 134(3), 52-59

kant. De sociaaleconomische achtergrond van 
een leerling is nog te vaak doorslaggevend 
voor zijn of haar slaagkansen, daar waar het on-
derwijs 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, onge-
acht hun sociaaleconomische achtergrond, de 
nodige middelen te bieden om sterk de toe-
komst in te stappen. 

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

• Pijler 1 : Onderzoeken, testen en innoveren
• Pijler 2 : Delen en breed samenwerken

Onze visie

Onze missie

De eerste pijler, het ‘labo’, bestaat uit het 
selecteren, uitproberen en verfijnen van 
gerichte tools en praktijken voor het vormen en 
ondersteunen van onze startende leerkrachten 
in de specifieke context waarin zij lesgeven. Op 
basis van de resutaten evalueren we continu de 
doeltreffendheid van deze technieken om onze 
werking bij te sturen en zo efficiënter te kunnen 
bijdragen aan onze visie. 

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.

http://gpseducation.oecd.org 
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Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling

Teach for Belgium draagt zo op haar manier bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties5. 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:

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.

“

“

“

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

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

Teach for Belgium wil bijdragen aan meer onderwijsgelijkheid in België door zich toe te leggen op 
het versterken van leerkrachten. Dit doen we door in eerste instantie gerichte tools en praktijken te 
selecteren voor ons programma, dat startende leerkrachten vormt en ondersteunt. Deze zijn één 
voor één getest, geëvalueerd en naar gelang verfijnd.  Deze pijler, het zogenaamde labo, start bij het 
aantrekken en selecteren van kandidaten die aan de slag willen gaan als leerkracht, en loopt over in het 
leiderschapsontwikkelingsprogramma: deelnemers worden tijdens de zomer getraind en gecoacht, 
gaan vervolgens aan de slag in een partnerschool en twee jaar lang begeleid en gecoacht.  

Elk jaar opnieuw innoveren we verder, en 2022 was hierin geen uitzondering. Op de volgende 
pagina’s nemen we je graag mee in het traject van een deelnemer en overlopen de uitdagingen en 
vernieuwingen van afgelopen jaar.

PIJLER I : ONDERZOEKEN, TESTEN EN  
INNOVEREN 
Dit heeft 2022 ons geleerd

Rekrutering, selectie  
en voorbereiding

Alumni

Plaatsing

Initiële vorming  
& ondersteuning

Continue vorming  
& ondersteuning
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Training en ondersteuning voor startende leerkrachten 

Rekrutering

Laten we bij het begin beginnen: de rekrutering 
van de nieuwe cohorte deelnemers. Jaar in, jaar 
uit zetten wij alles op alles om de meest diverse 
profielen aan te trekken die willen bijdragen aan 
meer gelijke kansen in het onderwijs. 

2022 was een bijzonder moeilijk rekruteringsjaar. 
Ons team heeft zich harder dan de voorgaande 
jaren moeten inspannen om voldoende bevlogen 
profielen voor ons programma aan te trekken. Een 
algemene tendens die in alle Teach for-landen 
voelbaar was. De reden? Groeiende bewustwording 
van het belang van de juiste balans tussen werk en 
privé en algemeen welbevinden is op de huidige 

Rekrutering, selectie en voorbereiding

arbeidsmarkt prominenter dan ooit. Daarnaast 
oversteeg het aanbod op de post-covid arbeidsmarkt 
de vraag, en stijgende concurrentie speelde ook ons 
parten. De huidige crisis versterkt enkel de drang 
naar het continu nastreven van deze balans, en 
heeft een belangrijke rol gespeeld in de rekrutering 
van onze cohorte voor 2022. Daarbovenop kwam 
het negatieve imago van het lerarenberoep dat 
de afgelopen twee jaar sterk uitvergroot werd in 
de media. Dit heeft spijtig genoeg bijgedragen 
aan een negatieve kijk op leerkrachten en het 
onderwijs, waardoor nieuw talent zich wellicht 
minder aangesproken voelde om de stap naar de 
klas te zetten.  

Selectie

Na de rekrutering komt de selectie: de selectiedagen 
bieden ons team de mogelijkheid om de kandidaten 
te evalueren op basis van duidelijk vooraf bepaalde 
competenties. Ook toetsen we af in welke mate 
de kandidaat zich daadwerkelijk wil inzetten om 
collectief bij te dragen aan meer kansengelijkheid in 
het onderwijs, en hoe sterk de bereidheid is om echt 
te investeren in persoonlijke ontwikkeling.  

In 2022 mochten we eindelijk weer selectiedagen 
in levende lijve organiseren en konden we al 
onze kandidaten persoonlijk ontmoeten. Het 

selectieproces werd tevens aangepast voor onze 
allereerste kandidaten lager onderwijs. 

Te beoordelen competenties:

• Afstemming op de waarden van het 
programma 

• Proactiviteit 
• Zelfkennis
• Veerkracht 
• Communicatievermogen
• Respect, openheid en nederigheid 
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“

“

“

“Het Teach for Belgium-team was heel 
warm, vriendelijk en bemoedigend. 

Er werd heel duidelijk gecommuniceerd, 
niet alleen over het programma zelf, 
maar over alles wat de stap naar het 
onderwijs met zich meebrengt.

Pittig! En gelukkig maar, want dat is nodig.

Ik was erg onder de indruk van het  
observatievermogen van het team; van 
de inzichten tijdens het feedbackgesprek, 
steeds diplomatisch en respectvol naar de 
kandidaat toe, tot de doelgerichte vragen 
tijdens het sollicitatiegesprek.

 138 geschikte kandidaturen

78  
kandidaten aanwezig op een selectiedag 

2022 in cijfers:

Voorbereiding

Voor de eigenlijke start van het leiderschapsont-
wikkelingsprogramma in de zomer nemen de 
geselecteerde kandidaten deel aan een aantal 
voorbereidende activiteiten. Deze dienen om hen 
te ondersteunen bij het maken van een weloverwo-
gen, bewuste keuze voor het lesgeven en het Teach 
for Belgium-programma. Om zich de specifieke 

context eigen te maken wordt er van elke deelnemer 
gevraagd te gaan observeren in een school met een 
hoog aantal socio-economisch kwetsbare leerlin-
gen. Ook wordt de dialoog met teamleden, deelne-
mers, alumni en leerlingen sterk gestimuleerd. Ten 
slotte nemen de nieuwe kandidaten deel aan een 
eerste vormingsdag in juni. 

Dit zeggen onze kandidaten over ons selectieproces: 

STRATEGIE

36 
deelnemers die op 1 september  

gestart zijn 
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Plaatsing

De deelnemers gaan aan de slag in een school 
met een hoog aantal socio-economisch kwetsbare 
leerlingen. In het secundair worden ze met name 
ingezet voor knelpuntvakken, in het lager starten 
de deelnemers met een halftijdse lesopdracht in het 
tweede t/m het zesde leerjaar. 

De plaatsing van de deelnemers is een cruciale 
stap binnen het proces. We hebben hier in 2022 
dan ook extra aandacht aan besteed aangezien de 

Pilootproject lager onderwijs

Dit jaar ging het pilootpoject lagere school écht 
van start: zes zij-instromers stonden na een 
inspirerende maar pittige zomertraining op 1 
september voor het eerst voor de klas in één van 
onze partnerscholen basisonderwijs. 

De deelnemers aan dit geïntegreerde traject, 
waarbij de expertises van zowel Karel de Grote 
Hogeschool als Teach for Belgium optimaal benut 
worden, krijgen de kans om een educatieve 
bachelor lager onderwijs te behalen aan KdG en 
tegelijkertijd het tweejarig TfB-leiderschaps-
ontwikkelingsprogramma te volgen.
D.m.v deze intensieve samenwerking creëren we 
al vroeg in de schoolloopbaan kansen voor de 
meest socio-economisch kwetsbare leerlingen 
en waarborgen duurzame toeleiding van nieuw 
onderwijstalent naar het lerarenberoep. In deze 
eerste pilootfase zijn we enkel actief in het lager 
onderwijs in Antwerpen, en dit in samenwerking 
met KdG. In de toekomst kan dit verder uitgebreid 
worden naar meer regio’s en partners.

“

 Lisa Schauvliege, leerkracht lager onderwijs op Vrije Basisschool 
De Mozaïek (Antwerpen)

kwaliteit van de match tussen de deelnemers en 
hun school grotendeels bijdraagt aan de retentie 
van onze startende leerkrachten en aan een fijne 
samenwerking met collega’s. In dit kader hebben 
we een samenwerkingsovereenkomst tussen 
Teach for Belgium en de scholen opgesteld om de 
verwachtingen en het engagement langs beide 
kanten te formaliseren. Met de neuzen in dezelfde 
richting en dezelfde missie voor ogen wordt de 
samenwerking zo een echte win-win. 

Dat is pas starten met voorsprong! De 
supergemotiveerde leerkrachten, die een 
degelijke training kregen in de zomer, staan 
stevig voor de klas. Ze leren van en met 
elkaar, en tonen hun leergierigheid. Maar 
bovenal hebben ze een hart voor kinderen, 
waardoor ook de leerlingen van hun klas 
met voorsprong starten. Een warm en 
gestructureerd klasklimaat, draagt bij tot hun 
persoonlijke ontplooiing en leerkansen!”  
Cathy Krabbe, Leertrajectbegeleider KdG
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Initiële vorming & ondersteuning

Het leiderschapsontwikkelingsprogramma start 
officieel met een zomertraining van 23 volle dagen 
waar de deelnemers intensief voorbereid worden 
op hun overstap naar het klaslokaal. De eerste twee 
weken bestaan uit het verwerven van de nodige 
pedagogische en didactische basisvaardigheden, 
afgestemd op de specifieke schoolcontext waarin 
de leerkrachten in spe aan de slag zullen gaan, en 
het opbouwen van sterke connecties binnen de 
cohorte. In de twee daaropvolgende weken geven 
de deelnemers les aan leerlingen in onze Brusselse 
en Antwerpse zomerschool. Zo hebben ze de 
mogelijkheid om de nieuw verworven kennis onder 
begeleiding van hun tutor in de praktijk om te zetten. 

“De technieken die ik leerde tijdens de 
training en inzette de afgelopen jaren 
vormen voor mij een vaste waarde en  
kapstok bij het uitvoeren van lessen. 
Tijdens de training leer je een groot arsenaal 
opbouwen voor situaties die je tegenkomt  
in de dagelijkse lespraktijk. 
Jeroen Verstreken, alumnus

Teach for Brussels

Met het deelproject Teach for Brussels, gesteund 
door de VGC, legt Teach for Belgium samen 
met Onderwijscentrum Brussel extra focus op 
het onderwijs in Brussel: sinds 2020 zijn al ruim 
30 zij-instromers, waaronder 15 leerkrachten 
Frans, gestart in één van onze Nederlandstalige 
partnerscholen in de hoofdstad, en worden niet 
alleen door onze huiseigen tutoren begeleid 
en gecoacht, maar kunnen tevens beroep doen 
op de expertise van OCB-onderwijsbegeleiders 
die in deze school actief zijn. De uitwisseling op 
meerdere vlakken tussen Teach for Belgium en 
OCB is niet alleen verrijkend voor het Brussels 
Nederlandstalig onderwijs en het lerarenberoep 
in het algemeen, maar versterkt ook de bruggen 
tussen de twee taalgemeenschappen. 
Het project JOBX, een interactieve jobbeurs in 
hartje Brussel in het leven geroepen door Capital 
vzw, waar verschillende sectoren, waaronder 

 Marie Englebert, leerkracht Frans in het Sint-Niklaasinstituut 
(Anderlecht)

het lerarenberoep, op een innovatieve manier 
in de schijnwerpers worden een exclusief kijkje 
geven in het lerarenberoep, is één van de samen-
werkingsinitiatieven van Teach for Belgium en 
Onderwijscentrum Brussel.

STRATEGIE
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Continue vorming & ondersteuning

Alumni

Via maandelijkse lesobservaties en individuele en/of 
groepscoachingsgesprekken worden de deelnemers 
gedurende twee schooljaren intensief ondersteund 
door een tutor. Tijdens trainingsweekenden worden 
de deelnemers door zowel externe trainers als leden 
van de Teach voor Belgium-gemeenschap getraind in 
de thematieken die we het meest essentieel achten 
voor hun ontwikkeling. Uiteindelijk is het versterken 
van deze leergemeenschap ook een doel op zich, 
omdat dit een bron is van inspiratie, motivatie en 
professionalisering. 

Na het tweejarige programma blijven onze alumni 
lesgeven of slaan een andere weg in. Meer dan 
75% van onze alumni blijft echter actief in het 
onderwijsveld. Onze alumni-gemeenschap speelt 
een essentiële rol in het duurzaam terugdringen van 
de onderwijsongelijkheid in België. Onze strategie 
voor langdurige impact bestaat er enerzijds in onze 
gemeenschap warm te houden met uitwisselings- 
en leeropportuniteiten, en anderzijds onze alumni 
uit te rusten met de nodige handvaten om juist die 
inzichten, praktijken en mindsets te verspreiden die 
leerprestaties verhogen, positieve relaties tussen 
leerkracht en leerling stimuleren en de veerkracht 
van leerlingen en schoolteams sterker maken.  

In 2022 hebben we opnieuw geëxperimenteerd 
met het uitzonderlijk kapitaal aan inspiratie binnen 
onze Teach for Belgium-gemeenschap tijdens onze 
tweede live Community Day. We hebben tevens een 
nieuw uitwisselingsplatform voor onze alumni in het 
leven geroepen: binnen de conversatiekringen gaan 
we over bepaalde problematieken in gesprek waar 
ervaren leerkrachten tegenaan lopen.

In 2022 hebben we de tijd genomen de visie, aanpak 
en inhouden achter ons programma duidelijk uit te 
tekenen. Het resultaat is de prachtige brochure ‘Een 
kijk in het leiderschapsontwikkelingsprogramma 
voor startende leerkrachten’. Scan de QR-code 
hieronder om de brochure op onze website in te zien. 

 Get-Together van september 2022 : Wat wens jij voor dit schooljaar ? 

https://teachforbelgium.be/wp-content/uploads/2022/03/TfB_LPD_2022_NL_v3.pdf
https://teachforbelgium.be/wp-content/uploads/2022/03/TfB_LPD_2022_NL_v3.pdf
https://teachforbelgium.be/wp-content/uploads/2022/03/TfB_LPD_2022_NL_v3.pdf
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Denkkaders stimuleren

6. Hattie, J., & Zierer, K. (2017). 10 Mindframes for visible learning: Teaching for success. Routledge

Mensen vragen ons regelmatig hoe we het succes 
en de impact van ons programma verklaren. Een 
deel berust in het actief stimuleren van bepaalde 
denkkaders. Onderzoek toont aan dat hoe 
leerkrachten denken minstens even belangrijk is 
als wat ze doen. Hoe je over iets denkt beïnvloedt 
immers sterk je gedrag. Je bewust zijn van je eigen 
denkkaders geeft je de mogelijkheid om te kiezen 
hoe je naar een situatie kijkt en vervolgens handelt. 

Zo hebben we 6 denkkaders geïdentificeerd die 
veerkracht, motivatie, verbinding en inclusie kunnen 
stimuleren, en dit zowel bij leerlingen als leerkrachten. 
De denkkaders zijn vandaag een essentieel element 
van de gemeenschappelijke taal binnen de Teach 
for Belgium-gemeenschap. Daar waar ze voorheen 
eerder aan de oppervlakte sluimerden, kunnen we 
deze mindsets nu heel doelbewust inzetten, zowel 
individueel als collectief.  

100%

STRATEGIE

100% betrouwbaar

Mijlpalen vieren

We staan in verbinding

Het is mogelijk

Met passie

Moedig zijn

• Ik ben me volledig bewust van mijn  
verplichtingen aan anderen en van de 
keuzes die ik maak

• Ik ken mijn eigen grenzen en dit helpt mij 
om mijn afspraken na te komen

• Ik stel mij nieuwsgierig op in plaats van te 
verwijten

• Ik neem tijd om anderen te waarderen
• Ik sta stil bij inspanning en verwezenlijkingen
• Ik stel mij dankbaar op

• Ik ga in verbinding met anderen via empathie
• Ik leer van de wijsheid van anderen en  

geloof in de kracht van samenwerking
• Ik blijf nieuwsgierig

• Ik stel persoonlijke doelen die in lijn zijn met 
mijn talenten en passies

• Ik streef enthousiasme na

• Ik durf mij kwetsbaar op te stellen
• Ik doorbreek mijn angsten en blijf gefocust 

op het einddoel
• Ik ga over tot actie

• Ik heb vertrouwen in het groeiproces  
(het mijne en dat van anderen)

• Ik blijf proberen
• Ik zoek naar mogelijkheden
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In onze missie voor onderwijsgelijkheid streven we ernaar om zoveel mogelijke partners te betrekken: 
universiteiten, hogescholen, ministeries, verenigingen, vakbonden, netten, leerkrachten,... zij zijn 
allemaal zijn belangrijke actoren met een cruciale rol voor onze organisatie. Enkel zo kunnen de 
verschillende projecten en inzichten die we hieronder beschrijven de weg vinden naar het bredere 
onderwijsveld en zich op die manier als een olievlek verspreiden.

PIJLER II : DE ‘OLIEVLEK’ 
2022 stond in het teken van deze projecten

NEST
De Teach for Belgium-olievlek begint zich geleidelijk 
aan te verspreiden en bereikt steeds meer actoren 
binnen het onderwijssysteem. Via het tweejarig 
Erasmus+-project NEST (Novice Educator Support 
and Training) trainden en begeleidden we in het 
schooljaar 2021-2022 maar liefst 50 aanvangsbege-
leiders in heel België, die op hun beurt 120 starters 
ondersteunden. We blikken tevreden terug op een 
inspirerend en leerrijk eerste projectjaar voor onze 
mentoren. Ook de synergie met onze partners Onder-
wijscentrum Brussel en Fédération Wallonie-Bruxel-
les was een succes. Gedeelde expertise, waardevol-
le uitwisseling en input, evenals intensief teamwerk 
gaven het project een extra dimensie.

Het NEST-project, waar het eerste projectjaar meer 
dan 450 mentoren en 1300 startende leerkrachten in 
vijf verschillende landen baat bij hadden, stimuleert 
daarnaast intensieve samenwerking met verschillen-
de ministeries, onderwijsexperts en andere Teach 
for All-partners, en heeft zich ondertussen ontpopt 
als een ware professionele leergemeenschap. 
Tijdens het tweede projectjaar (2022-2023) nemen 
we onze deelnemende mentoren opnieuw mee in 
een boeiend coachingstraject op maat en willen 
we tegelijkertijd tussentijdse onderzoeksresultaten 
en aanbevelingen verspreiden binnen het brede 
onderwijsveld. Op termijn zouden zo alle startende 
leerkrachten toegang krijgen tot uniforme en kwali-
tatieve aanvangsbegeleiding om zo duurzaam in 
hun uitdagende job gecoacht te worden.

50 aanvangsbegeleiders over heel België

120 ondersteunde startende leerkrachten 

In 5 Europese landen uitrol  
van mentorschap op maat

“Een fijne ervaring om met andere
aanvangsbegeleiders buiten de scholengemeen-
schap te kunnen delen. NEST heeft me ertoe 
aangezet bepaalde zaken concreet aan te pakken 
en toe te passen. Een echt groeitraject! 
Sebastiaan, aanvangsbegeleider Koninklijk Atheneum 
Antwerpen
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Brede uitrol klasmanagement-
technieken
In België wordt het tekort aan leerkrachten steeds 
nijpender, en dit met name op scholen met veel 
leerlingen van lage sociaaleconomische afkomst. 
Uit de statistieken van TALIS blijkt dat slechts 20% 
van de Belgische leerkrachten zich voorbereid voelt 
om les te geven in een multiculturele en meertalige 
omgeving. Ruim 42% (tegenover een OESO-gemid-
delde van 29%) geeft aan kostbare tijd te verliezen 
omdat leerlingen de les onderbreken (2018). 

Uit impactmetingen van ons leiderschapsontwik-
kelingsprogramma blijkt daarentegen dat 81% van 
de Teach for Belgium-deelnemers zich voorbereid 
voelt wanneer het aankomt op klasmanagement 
(tegenover slechts 40% van leerkrachten na hun 
lerarenopleiding). In dit kader hebben wij daarom 
een pilootproject in het leven geroepen om effec-
tieve en wetenschappelijk onderbouwde onderwijs-
technieken op brede schaal te testen. Deze klasma-
nagementtechnieken zijn een cruciaal onderdeel van 
ons ondersteuningsprogramma voor leerkrachten, 
gebaseerd op het boek en de methodologie “Teach 
like a Champion” van Doug Lemov.

Binnen het project werden 3 verschillende leertrajec-
ten (waaronder een interactieve onlinecursus) getest 
bij leerkrachten die het TfB-programma niet hadden 
gevolgd. De cursus bestond uit drie onderwijstech-
nieken gericht op klasmanagement. Het leerpad met 
live oefenmoment benodigde hulp van onze alumni, 
die in de rol van facilitator voor collega-leerkrachten 
kropen. 

De resultaten van het pilootproject waren zeer 
positief: 95% van de deelnemers gaven aan van 
plan te zijn de meeste technieken in te zetten in hun 
lessen. 

Ondertussen groeit de belangstelling van andere 
partijen en partners (lerarenopleiders, mentoren, 
andere startende leerkrachten, ...) en de verzoe-
ken om deel te nemen aan de onlinecursus blijven 
binnenstromen. Hieruit blijkt dat het project groot 
potentieel heeft. Dit heeft ertoe geleid dat we het 
pilootproject ook in 2023 zullen verderzetten, niet 
alleen om alles wat de eerste fase ons geleerd heeft 
te kunnen bijschaven, maar ook om ontluikende 
partnerschappen met diverse partijen te versterken 
en een breder publiek toegang te bieden tot ons 
leerplatform.

Meer dan 200 gebruikers schreven 
zich in voor de onlinecursus 

19 onderwijsondersteuners 
van onderwijscentrum Brussel 

volgden de online cursus

8 partnerscholen (6 in de Franstalige 
en 2 in de Vlaamse Gemeenschap);

11 alumni-facilitatoren

STRATEGIE
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 Een van onze alumni faciliteert een oefensessie op school

“We hebben de harde realiteit gezien maar wij 
als leerkrachten (met een migratieachtergrond) 
kunnen veel impact hebben. We kunnen 
leerlingen vooruithelpen en hier mogen  
we meer bij stilstaan. Als ik me niet had 
ingeschreven, had ik dit nooit beseft.
Deelnemer project ‘Diverse leraarskamer’

Diversiteit is een heel breed begrip en onlosmakelijk 
verbonden met vraagstukken als representatie en 
inclusie. Vandaag stellen we vast dat de etnisch-
culturele diversiteit bij leerlingen onvoldoende 
weerspiegeld wordt in de samenstelling van 
schoolteams. In samenwerking met onder andere 
Stad Antwerpen, Orbit vzw, Schoolmakers CV 
en verschillende Antwerpse lerarenopleidingen 
beogen we met dit project meer diversiteit in 
de leraarskamers te brengen zodat leerlingen 
representatieve schoolteams hebben die vanuit hun 
rijkdom aan diversiteit kwalitatief onderwijs kunnen 
garanderen voor elke leerling.

In het eerste projectjaar werden drempels en kansen 
voor lerarentalent met migratieachtergrond in 
kaart gebracht, gevoed door literatuur, coaching 
en focusgroepen met ervaringsdeskundigen en 
interviews met belanghebbenden. Verschillende 
goede (school)praktijken, inzichten en aanbevelingen 
werden naar boven gebracht en zullen breed 

verspreid worden in het tweede projectjaar, dat 
startte in september 2022.  Volg ons op sociale media 
voor meer informatie over dit project!

“

“

Ik vond de onlinecursus heel praktijkgericht met 
voorbeelden (video’s) en een stappenplan (dit is 
de eerste stap, dat is de tweede stap). 
Leerkracht Vlaamse Gemeenschap

Gisteren heb ik erg genoten van de live oefen-
sessie. De geprinte samenvatting van Aurore 
was heel handig. Het feit dat we daadwerkelijk 
met elkaar konden oefenen en elkaar feedback 
konden geven, maakte me echt bewust van wat 
ik goed en minder goed deed.
Een leerkracht uit de Franstalige gemeenschap die de 
onlinecursus en een praktijksessie volgde

Project 
‘Diverse leraarskamers’
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Project ‘Bruggen versterken 
tussen de gemeenschappen’ 
In een complexe Belgische context is het beheersen 
van het Frans en het Nederlands een sterke troef 
voor jongeren. We kampen echter, zowel in de 
Franstalige als Vlaamse gemeenschap, met ernstige 
lerarentekorten voor deze vakken en weten 
bijzonder weinig over elkaars taalgemeenschap. 
Het project Bruggen versterken wil daarom inzetten 
op het versterken van het Nederlands en Frans als 
tweede taal en het stimuleren van diepgaande 
uitwisseling tussen de onderwijssystemen in beide 
taalgemeenschappen. 

EEN GIDS VOOR DE STARTENDE LEERKRACHT NEDERLANDS IN FWB

STARTERSKIT

UN GUIDE POUR LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 
DÉBUTANTS DANS UNE ÉCOLE NÉERLANDOPHONE

GUIDE DU PROFESSEUR DÉBUTANT

In schooljaar 2021-2022 waren er 53 leerkrachten 
Nederlands of Frans als tweede taal in de andere 
taalgemeenschap aan de slag die momenteel het 
Teach for Belgium-programma volgen of alumni zijn. 
We ontwikkelden een starterskit voor leerkrachten 
die Frans en Nederlands als tweede taal willen 
onderwijzen in de andere taalgemeenschap. 
Deze brochure geeft in de eigen taal meer uitleg 
over het onderwijssysteem, de vereisten, nuttige 
concepten en termen en inspiratie voor lessen zodat 
leerkrachten een sterke start kunnen maken in de 
andere taalgemeenschap.

In samenwerking met het Prins Filipfonds organi-
seerden we in mei ook een eerste (digitale) stake-
holdersmeeting vanuit de ambitie om verschillende 
(onderwijs)actoren bij elkaar te brengen om noden 

en opportuniteiten rond uitwisselingen tussen de 
taalgemeenschappen in kaart te brengen. Een 50-tal 
leerlingen, leerkrachten, organisaties en beleidsma-
kers waren aanwezig.

STRATEGIE
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DE TEACH FOR BELGIUM-
GEMEENSCHAP
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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!

Via mijn leerkracht Frans, mevrouw 
Derenne, hoorde ik voor het eerst 
van de Teach for Belgium Student 
Board. Ik was erg benieuwd 
naar wat het precies inhield, dus 
besloot ik mee te doen. Ik wist vanaf het eerste contact 
met de organisatie dat ik mijn plek had gevonden; 
de goede sfeer tussen leerlingen en leerkrachten, de 
groepsactiviteiten, de debatten, enz. Ik voelde dat dit 
de plek was om als woordvoerder van mijn school een 
aantal zaken recht te zetten en het Belgische nationale 
onderwijssysteem te verbeteren. Wat ik met zekerheid 
kan zeggen is dat ik altijd mijn uiterste best zal doen om 
Teach for Belgium te helpen haar doel te bereiken.

Noam, 15 jaar, Student Board 2022-2023

Ik wilde precies weten wat er 
zich achter de schermen van een 
Student Board afspeelt, dus werd 
ik lid. Daardoor kreeg ik een andere 
kijk op leerkrachten, ontmoette ik ongelooflijke  
mensen en kreeg ik prachtige ontwikkelkansen. 

Eloise, 15 jaar, Student Board 2022-2023. 

Onze Student Board

De leerlingen een stem geven, binnen onze 
organisatie, maar ook daarbuiten, maakt een 
belangrijk deel uit van onze missie. Uiteindelijk 
doen we het immers voor hen. Met dit in gedachten 
ontstond ook onze student board en in 2022 mochten 
we alweer onze 4e cohorte voor de leerlingenraad 
samenstellen.  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 mee te doe 
aan verschillende projecten.

Onze leerlingen

“

“
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Hij is echt een bijzondere leerkracht. 
Hij is attent, vriendelijk, behulpzaam 
en luistert echt naar ons. Hij staat 
heel dicht bij de leerlingen en is 
respectvol. Hij weet hoe hij les moet geven, hij kent zijn 
vak en draagt zijn passie voor filosofie op ons over. Hij 
heeft een positieve uitstraling, wat ervoor zorgt dat je 
graag naar de les komt, actief deelneemt en je mening 
wilt geven.  Hij is er omdat hij van zijn werk houdt en dat 
voel je echt als hij lesgeeft.

Sara, 16 jaar, lid van de Student Board 2022-2023, en haar 
vriendin Inès over een leerkracht die een blijvende indruk  
op hen achterliet.

“

Gedurende schooljaar 2022-2023 zullen 
onze leerkrachten (deelnemers en alumni) 

een impact hebben op  

18.977 leerlingen in België 

Sinds 2014 hebben maar liefst  

113.473 leerlingen les gehad van  
een van de leerkrachten die wij hebben 

mogen begeleiden in het kader  
van ons programma

Dankzij de Student Board hebben  

al 26 leerlingen, verdeeld over  
4 verschillende cohortes, de kans gekregen 
hun stem te laten horen en open te bloeien 
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Via onze partnerscholen krijgen deelnemers de kans hun engagement en competenties ten dienste te stellen 
van het schoollandschap en de leerlingen. We kiezen er bewust voor om hoofdzakelijk te werken met scholen 
die niet alleen een groot aantal socio-economisch kwetsbare leerlingen tellen, maar tevens een duurzaam 
partnerschap met Teach for Belgium willen aangaan. Deze samenwerking is zodoende veel meer dan puur het 
aanleveren van sterk geïnspireerde en door ons gevormde en ondersteunde leerkrachten in knelpuntvakken. 
Het partnerschap is eerder een wederzijds engagement waarbij de partnerschool, ongedompeld in de visie 
van onze organisatie, zich o.a. engageert tot krachtige schoolinterne aanvangsbegeleiding en een haalbare 
lesopdracht voor de starter. Van Teach for Belgium kunnen de scholen, naast de continue vorming en 
ondersteuning van de deelnemers, financiële steun verwachten om specifieke projecten uit te rollen. 

Onze scholen

In tijden van lerarentekort is Teach For Belgium een 
godsgeschenk voor directies. Ze nemen de tijd om het 
DNA van hun partnerscholen te doorgronden en zorgen 
op die manier voor een goede match tussen kandidaat-
leerkrachten en school. Met Teach For Belgium haal je 
als directeur gemotiveerde en communicatief-vaardige 
leerkrachten in huis die zich door hun open blik en 
positieve ingesteldheid veelal vlot integreren in het 
team. Halima, Hans, Katrien, Lotte en Maxence zijn de 
beste Teach for Belgium-ambassadeurs die een school 
zich kan wensen. 

Willem Merckx, directeur Regina Pacisinstituut (Laken)

Bewust kiezen om met kleine ingrepen leerlingen bij de 
les te houden, elke dag opnieuw. De Teaching Techniques 
werken aanstekelijk voor leerlingen en collega’s en zetten 
een positieve mindset om in de praktijk. In onze school 
sluit dit naadloos aan bij onze missie: een positief geloof 
in jongeren.

Annemie Van Moer, pedagogisch directeur 3de graad ,  
TSM Mechelen

“ “

Wat vinden directies van Teach for Belgium-leerkrachten?

Projecten op school

In samenwerking met BPV (Brussel Preventie en 
Veiligheid) konden we een vijftiental projecten van 
onze partnerscholen ondersteunen die één voor één 
inzetten op belangrijke vaardigheden bij leerlingen, 
zoals samenleven, inclusie, weerbaarheid, kritisch 
denken. Hieronder een greep uit de prachtige 
projecten die voortkwamen uit deze financiële steun. 

vzw
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“ “
Bewust worden van verschillende vormen 
van discriminatie (Fra Angelico)

Multiculturele Dag (Don Bosco Technisch 
Instituut)

We hebben op onze school een week lang een programma 
laten lopen waarbij we de leerlingen bewust maakten van 
de verschillende vormen van discriminatie. Onderwerpen 
als stereotypen en vooroordelen, vergelijkingen van 
religies enz. kwamen aan bod. We sloten de week af door, 
individueel of samen, educatieve en artistieke hulpmiddelen 
te ontwikkelen, voor door de leerlingen gekozen thema’s. 
Er kwamen prachtige resultaten uit voort: de leerlingen 
hadden posters en spelletjes gemaakt, en presenteerden 
liedjes en toneelstukjes op het podium voor de rest van 
de school. De leerlingen werden zo echt bewust gemaakt 
van bepaalde onderwerpen en leerden bij over essentiële 
maatschappelijke kwesties. Het feit dat echt heel de school 
deelnam zorgde voor een gevoel van eenheid en verbinding.

Aline Dupont, Adjunct-directeur Collège Fra Angelico

Dankzij dit project konden we de multiculturaliteit van onze 
school in de verf zetten. Na de coronaperiode hebben onze 
leerlingen weinig mogelijkheden gehad om samen te komen 
en iets te vieren op school. Tijdens het evenement konden 
leerlingen uit verschillende culturen samenkomen en 
meer over elkaar leren door mee te doen aan verschillende 
creatieve activiteiten zoals het maken van een rapliedje 
of Latijns-Amerikaans koken. Dit moment versterkte 
de solidariteit binnen de school; leerlingen leerden 
vaardigheden die in het dagelijks leven van pas kunnen 
komen en leerkrachten leerden leerlingen vanuit een ander 
perspectief kennen.

Elisabeth Verschoore, Pedagogisch Directeur, Don Bosco 
Technisch Instituut
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 Vlaamse Gemeenschap = 57

2022- 2023 in cijfers: 
Aantal scholen met actieve TfB-leerkrachten  

Franstalige Gemeenschap = 58

Antwerpen: 25

Limburg: 2

luik: 7 

Luxemburg: 1  

Namen: 4

Waals-Brabant: 3

Henegouwen: 3

Vlaams-Brabant: 3 Brussel: 54

west-vlaanderen: 4

Oost-Vlaanderen: 6

DE GEMEENSCHAP
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Achter de term ‘deelnemers’ gaat de groep startende 
leerkrachten schuil die ons leiderschapsontwikke-
lingsprogramma momenteel volgen. Zij hebben de 
bevlogen stap naar het onderwijs gezet en er bewust 
voor gekozen les te geven in de scholen met de 
meest socio-economisch kwetsbare leerlingen van 
het land.  Via ons tweejarig programma zullen wij 
hen zo goed mogelijk trainen, begeleiden en onder-
steunen in deze uitdaging. 

Maar wie zijn onze deelnemers eigenlijk? Wat heeft 
hen gedreven in hun keuze om zich voor onze leerlin-
gen in te zetten? Hoe beleven zij het onderwijs? 

We vroegen het een paar van hen.

Onze deelnemers

Cohorte 2021; Leerkracht Nederlands in Institut 
Saint-Stanislas; Educatieve Master in de Gedrags-
wetenschappen

“Ik ben aan het Teach for Belgium-programma begon-
nen op een scharnierpunt in mijn leven en daardoor 
heeft de organisatie voor mij eigenlijk een erg grote rol 
gespeeld. Op 23-jarige leeftijd had ik alle diploma’s om 
aan de slag te gaan als leraar gedragswetenschappen 
in het Vlaamse onderwijs. Maar ik voelde me nog niet 
klaar om les te geven. Ik heb mijn stage in een school in 
Tervuren en in Leuven gedaan en hoewel de school in 
Tervuren al in de buurt kwam van de Brusselse context, 
wist ik dat ik nog helemaal niet klaar was om in een 
diverse grootstedelijke context les te geven. 

Ik ben zo ontzettend gelukkig dat Teach for Belgium 
me die extra ondersteuning heeft gegeven om de stap 
richting het grote, ‘onbekende’ Brussel te maken in een 
onderwijssysteem dat ik nog niet kende, het Franstalig 
onderwijs. Ik word nu ook ongelooflijk goed begeleid. 
Er is een maandelijkse observatie door een tutor en een 
tweemaandelijkse samenkomst met enkele deelne-
mers van het programma. Deze momenten geven me 
de kracht om het sluipend cynisme te weren en om de 
positiviteit waaruit ik vertrek ook steeds terug te vinden. 
Zelfs op de meest uitdagende momenten weet Teach for 
Belgium me terug het zelfvertrouwen en het optimisme 
te geven dat nodig is om op een positieve manier verder 
te kunnen werken in een wereld waar er toch vaak 
redenen zijn om ietwat cynischer te zijn. In alle eerlijk-
heid ben ik ook wel met mijn gat in de boter gevallen op 
het vlak van collega’s. Zij hebben mij ook een enorme 
veerkracht gegeven tegenover het cynisme, dus ook 
aan hen heb ik veel te danken.”

Benjamin Hinnekens
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Cohorte 2022; Leerkracht STEM in Regina 
Pacisinstituut (Laken); Bachelor Farmaceutische 
wetenschappen

Cohorte 2021; Leerkracht wiskunde in Collège 
Matteo Ricci (Anderlecht); Master bedrijfskunde

“ In alle fasen van mijn leven heb ik een natuurlijke affini-
teit met onderwijzen gehad. Dit uitte zich al heel vroeg 
als tiener in het assisteren van mijn leerkrachten, het 
organiseren en geven van bijlessen en later zelf collega’s 
ondersteunen op de werkvloer. Toen al kreeg ik enorm 
veel voldoening om anderen te helpen hun kennis en 
vaardigheden uit te breiden. Naast het onderwijzen had 
ik ook een passie ontwikkeld voor wetenschap. Farma-
ceutische wetenschappen leek me een mooie weg naar 
een job met zowel een sociale functie, als een rol waarbij 
ik mijn medemens kon helpen en tegelijk met weten-
schap bezig kon zijn. Een job die ik heel graag uitoefende, 
maar die niet uitdagend genoeg bleek te zijn in praktijk. 

Op het moment dat ik dacht aan een carrièreswitch of 
om weer achter de boeken te kruipen kwam Teach for 
Belgium op mijn pad. Teach for Belgium leerde me dat 
ik met mijn passie voor onderwijs meteen aan de slag 
kon gaan als leerkracht en dat het wel tijd werd om eens 
vooraan in de klas te gaan staan. Het is nu meer dan ooit 
belangrijk om leraren voor de klas te hebben die gepassi-
oneerd zijn door hun vak en gelijke kansen willen voor al 
hun leerlingen. 

De ondersteuning die zij me hadden aangeboden, 
maakte het dan ook makkelijker om de sprong te wagen 
en om samen met hen in zee te gaan. Ik hoop om één van 
de leraren te zijn die een positieve invloed zal hebben op 
de studenten en hen kan ondersteunen tijdens hun oplei-
ding. One student at a time.“  

“Voordat ik bij Teach for Belgium terechtkwam had ik 
een aantal jaar werkervaring in de financiële sector. Hier 
bleef ik zoeken naar de zingeving achter mijn werk. Niet 
simpel in woorden uit te drukken, maar voor mij een hele 
belangrijke voorwaarde. Dankzij het programma van 
Teach for Belgium kon ik er eindelijk de vinger op leggen. 
Actief bijdragen aan het terugdringen van de kansenon-
gelijkheid in het onderwijs: dat is mijn drijfveer.  

Op school, tussen mijn leerlingen, zit ik elke dag in een 
achtbaan van emoties, de ene aangenamer dan de 
ander. En toch voel ik me elke dag nuttig en leer ik bij. 
Mijn leerlingen geven mijn enorm veel. Hun creativiteit, 
hun energie, en soms hun onschuld verrijken mijn leven 
met kleine stukjes geluk. Alleen al daarvoor ben ik hen 
oneindig dankbaar.  

Wanneer ik denk aan het Teach for Belgium-program-
ma is me vooral opgevallen dat iedereen oprecht het 
beste met je voor heeft. Sinds dag 1 in het program-
ma zweef ik in een empathisch universum waar ‘zorg 
dragen voor’ een prioriteit is. Ik voel me ondersteund. 
Teach for Belgium, de deelnemers, teamleden en mijn 
collega’s bieden altijd een luisterend oor, hebben altijd 
iets positiefs te delen, willen altijd helpen. Voor mij 
maakt dat echt het verschil in het dagelijks leven als 
leerkracht. Hierdoor blijf ik vol goede hoop doorgaan. 
Het beste voor hebben met iedereen kan onze leerlin-
gen inspireren om op hun beurt burgers te worden die 
zorgzaam en respectvol omgaan met anderen.”   

Halima Bouhannouche Caroline Laurent
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36 nieuwe deelnemers

Onze cohorte van 2022

55% vrouwen 60% Nederlandstaligen45% mannen 40% Franstaligen

De deelnemers zijn tussen de  
22 en 60 jaar oud

5 deelnemers 
studeerden net 
af in het hoger 
onderwijs

8 deelnemers bouwden 
tussen de 4 en de 10 jaar 
werkervaring op in een 
andere sector

15 deelnemers maakten 
een carrièreswitch 
na meer dan 10 jaar 
werkervaring in een 
andere sector

30% 
taalleerkrachten

17% leerkrachten 
lager onderwijs

25% leraren 
wetenschappen 28% wiskunde-

leerkrachten

8 deelnemers  
hadden al 1 tot 3 jaar  
werkervaring in een andere 
sector
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Onze alumni
Aan het einde van ons tweejarig programma 
worden de deelnemers alumni. Meer dan 2 van de 
3 alumni zijn momenteel nog steeds leerkracht. De 
rest blijft ofwel actief in het brede onderwijsveld, 
maar neemt een andere functie op, of gaat voor 
een carrière in een andere sector. Niettemin blijven 
wij ervan overtuigd dat al onze alumni, door de 
ervaring die zij hebben opgedaan, waardevolle 
ambassadeurs zijn én blijven in onze missie naar 
kwaliteitsonderwijs voor alle jongeren.

Onze alumni worden vertegenwoordigd door een 
Raad van Alumni die regelmatig samenkomt met 
het Teach for Belgium-team. Samen denken we na 
over manieren om onze alumni te ondersteunen en 
aan te moedigen zodat ze zich kunnen inzetten voor 
een langdurige impact op de onderwijsgelijkheid in 
België.

Ontdek hieronder de verhalen van een paar van 
deze inspirerende profielen.

Cohorte 2020; leerkracht natuurwetenschappen 
en pedagogisch ICT-coördinator bij Don Bosco 
Technisch Instituut, Sint-Pieters-Woluwe); Master 
in Diergeneeskunde

“3 jaar geleden vormde het inschrijven bij TfB voor mij 
een mijlpaal. Het was een radicale switch qua carrière 
(van dierenarts naar leerkracht) en het aanboren van 
een passie die lang niet aan bod gekomen was. Lesge-
ven was immers geen plan B, maar een hobby en passie 
waar ik eerst geen mogelijkheden in zag. 

Sinds 2022-2023 ben ik pedagogisch ICT-coördinator 
en leerkracht natuurwetenschappen.  Een sprong in 
het diepe die zijn oorsprong kent in de Summer Acade-
my van TfB. De intensieve begeleiding en didactische 
tools vormden de start van een golf van digitalisering 
en professionalisering binnen onze campus. De volle-
dige overstap is voor mij nog geen optie. Ik haal te veel 
energie uit het voor de klas staan en uit de connectie met 
de leerlingen. Via het ondersteunen en begeleiden van 
zowel leerkrachten als leerlingen tracht ik dagelijks bij te 
dragen aan een verandering van de fixed mindsets van 
beiden. De alumnigemeenschap is hierin een continue 
driver. Je blijft immers ook als leerkracht evenzeer een 
leerling in het grotere plaatje. 

Naast de talloze technieken is de focus op het helpen 
van de leerling buiten het lespakket een restant van 
de visie en doelen die door TfB worden gedragen. De 
belangrijkste functie van een leerkracht, in de Brusselse 
context in het bijzonder, vindt zijn plek buiten de les zelf. 
Wees er voor je leerlingen wanneer ze je nodig hebben, 
met duidelijke afspraken maar met open armen, en 
je staat versteld van de vorderingen die ze maken als 
mens en leerling. Als jij je masker afzet, doen zij dat ook.”

215 alumni

Jeroen Verstreken

163 
zijn nog steeds actief in het onderwijs (76%)  

137  
van hen geven nog steeds les (64%)

ruim 80%  
heeft een pedagogisch 

bekwaamheidsbewijse behaald of staat op 
het punt de lerarenopleiding af te ronden

2022 in cijfers
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Cohorte 2015; Trajectbegeleider Onderwijs bij 
LEJO vzw (Gent); Master Internationale Politiek

Cohorte 2020; leerkracht Frans in Atheneum 
Busleyden, Campus Botaniek, Mechelen; Master 
taal- en letterkunde Frans en Romaanse talen, 
specialisatie Frans als vreemde Taal (FLE) 

“Ik had internationale politiek gestudeerd uit interes-
se om iets te betekenen voor de vele oneerlijkheden en 
mogelijkheden op globaal niveau. Al heel snel voelde ik 
dat de competitieve sfeer en belangenbehartiging in het 
beleidswerk niet mijn ding zou zijn, en kwam de oproep 
van TfB als geroepen! Zo belandde ik als ‘Dynamo’ drie 
jaar voor de klas in Kuregem en werd ik ‘prof de néerlan-
dais’. Ik deed het héél graag maar vond het tegelijk ook 
héél frustrerend. Ik wilde veel meer tijd kunnen vrijmaken 
voor iedere leerling en met hen de trajecten bewandelen 
die op dat moment nodig waren. 

Zo ging ik aan de slag als jeugdstraathoekwerker in 
Molenbeek. Nadien kwam nog een job als vrijwilligers-
coach dichter bij huis in Gent, een sabbatjaar (uiteinde-
lijk een coronajaar) in het buitenland, een job bij de Stad 
Gent én tot slot een baby. 

Sinds maart 2022 werk ik bij vzw LEJO op het knooppunt 
tussen onderwijs en welzijn en ik durf voorzichtig zeggen 
dat ik er eindelijk mijn plekje heb gevonden. Ik begeleid 
jongeren - leerlingen - individueel of in groep op basis 
van hun eigen vragen en op hun eigen tempo. De jonge-
ren inspireren ons om voor leerplekken en leerkansen te 
vechten waar vertrouwen, creativiteit en vrijheid centraal 
staan. 

Mijn ervaring als leerkracht heeft mij ongelooflijk sterk 
gevormd en mij ontelbare lessen meegegeven. Ik dacht 
destijds door de woordenschatlijsten en grammatica-
oefeningen heen soms een ‘intellectuele’ uitdaging te 
missen, maar was me er niet van bewust dat het een 
lange oefening in het ervaringsleren was. Zoveel jaren 
van reflectie later komen de inzichten allemaal naar de 
oppervlakte!”

“Ik begon mijn avontuur bij Teach for Belgium in juli 2020 
na het behalen van mijn Master in FLE (Français Langue 
Etrangère, Frans als Vreemde Taal) en mijn lerarendiplo-
ma.  Via het tweejarige vormingsprogramma kreeg ik de 
kans om les te geven op een middelbare school in Vlaan-
deren. Dat was een ervaring die grotendeels gekenmerkt 
werd door de gezondheidscrisis waardoor ik me continu 
moest aanpassen en met vallen en opstaan moest blijven 
gaan. Vandaag de dag geef ik nog steeds les op dezelfde 
school: BABotaniek in Mechelen. 

Als alumna kan ik mij op persoonlijk en professioneel 
vlak blijven ontwikkelen, groeien als mens en vooral 
mijn ervaring delen met (oud-)deelnemers van Teach 
For Belgium.

Vorig jaar heb ik een taaluitwisselingsproject opgezet 
met een alumnaleerkracht Nederlands. Via dit project 
gaan onze leerlingen ‘au-delà des frontières’ (over de 
grenzen heen – naam van het project). De leerlingen 
probeerden de vooroordelen tussen de Nederlandstali-
gen en Franstaligen te doorbreken en zo te ontdekken 
wat ze gemeen hebben. Om deze bruggen te bouwen 
wisselden de studenten van gedachten over thema’s 
als multiculturalisme en werkten ze samen aan een 
filmproject.

Lesgeven is mijn passie. Ik vind het heerlijk om mijn 
kennis over te brengen, maar ook om anderen te inspi-
reren om kansen te grijpen en  te helpen hun perspectie-
ven en levensvaardigheden te verbreden. Leren en leven, 
daar draait het om. Ik ben van plan om dit allemaal te 
blijven doen. Natuurlijk altijd met een glimlach!”

Grace MokaEmma de Ruijter
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Ons team groeit elk jaar, en keer op keer verwelkomen we nieuwe collega’s met diverse achtergronden en 
persoonlijkheden. In 2022 namen we echter ook afscheid van enkele collega’s die al lang in dienst waren. 
Sommigen keerden terug naar het onderwijs, om zelf les te geven of juist om startende leerkrachten binnen 
hun school te begeleiden. Wij zijn trots en dankbaar dat zij de Teach for Belgium-olievlek zullen kunnen blijven 
verspreiden en alle inzichten en lessen van de afgelopen jaren direct op de werkvloer kunnen inzetten ten 
goede van de leerlingen. 

Bij Teach for Belgium zetten we het unieke talent en de specifieke expertise van al onze teamleden in om 
samen onze missie te realiseren. Maak hieronder kennis met drie van onze opmerkelijke collega’s!

Haar passie voor talen bracht Priscalina ertoe 
een master in Vertaling te volgen. Ondertussen 
spreekt ze naast vloeiend Nederlands, Frans en 
Engels ook nog een aantal andere talen. Deze 
passie komt voort uit haar diverse en polyglot-
tische omgeving. Priscalina heeft altijd al in de 
onderwijssector willen werken om hopelijk 
verandering te brengen en daarom heeft ze vol 
enthousiasme besloten om deel uit te maken van 
het Teach for Belgium-avontuur. Het is binnen 
het Partnerships en Recruitment-team dat ze 
sinds september 2022 haar talenten inzet. 

“Teach for Belgium is voor mij de kans om indirect 
bij te dragen aan een sociale verandering die mij 
nauw aan het hart ligt. Toen ik jonger was, streef-
de ik altijd naar representatie in de klas. Ik wilde 
leerkrachten die de diversiteit van hun leerlingen 
begrepen. Werken voor Teach for Belgium en zo 
bijdragen aan een verandering die mijn innerlijke 
kind nog wil meemaken is voor mij een eer en een 
grote voldoening. Ik hoop dat ik ooit op een direc-
te manier kan bijdragen aan deze verandering 
door leerkracht te worden. Uiteraard nadat ik de 
geschikte opleiding heb gevolgd.“

Na zijn studie burgerlijk ingenieur en toe- 
gepaste wiskunde in Louvain-La-Neuve, besluit 
Harold in 2018 deel te nemen aan het Teach for 
Belgium-programma. Als deelnemer aan ons 
programma ontdekt Harold zijn passie voor 
onderwijs, bijdragen aan meer kansengelijkheid 
in het onderwijs wordt voor hem een evidentie. 
Na twee jaar als leerkracht te hebben gewerkt, 
wil hij daarom nog een stapje verder gaan 
om verandering teweeg te brengen. Hij start 
als TfB-tutor en begeleidt andere leerkrach-
ten. Vandaag de dag is Harolds rol tweele-
dig: enerzijds bestaat zijn taak als lid van het  
Research & Evaluation-team erin de impact 
van TfB te meten en ervoor te zorgen dat onze 
organisatie de juiste richting uitgaat om de 
ongelijkheden in het Belgische onderwijssys-
teem te verminderen. Anderzijds neemt hij de 
coördinatie van de training van de deelnemers 
voor zijn rekening.

“Het leukste aan mijn werk is dat ik continu 
gestimuleerd wordt om interessante discussies 
over onderwijs te voeren. Ik leer elke dag bij en 
word omringd door geweldige mensen, mijn 
dagen vliegen voorbij!”

Ons team

Priscalina Kapata Harold Somers
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Lesgeven op alle onderwijsniveaus (basis-, buitengewoon, secundair, hoger, volwassenen- en 
politieonderwijs) kan Elke afvinken op haar lijstje. De jobs van schooldirecteur, nascholer, Europees 
onderzoeksprojectleider en psycho-pedagogisch consulent bij het CLB pronken op haar CV. Daarnaast 
heeft ze 3 eigen kinderen door het onderwijs geloodst, duizenden kinderboeken (als één van de laatste 
kinderboekenhandelaars in Vlaanderen: bOEk&kOEk) afgeleverd en jarenlang voor vriendendiensten 
in oudercomités ingestaan. En toch, hoewel ze altijd beweerde dat ze in het onderwijs, buiten 
kleuteronderwijs en inspectie, alles gedaan had, had Elke Teach for Belgium over het hoofd gezien.

Als nieuw teamlid sinds september 2022 hoopt Elke nu niet enkel haar onderwijservaring te kunnen 
inzetten, maar zich ook te mogen uitleven in creativiteit en verbeelding. 

“Op 52-jarige leeftijd ben ik eindelijk aangekomen op de plek waar ik al 30 jaar naar op zoek was. De 
werkomgeving bij Teach For Belgium, waar idealisme de rode draad is en waar niemand bang moet zijn om 
zijn kop boven het maaiveld uit te steken, voelt als thuiskomen voor mij. Er is vertrouwen, er is vrijheid, er 
wordt gevierd en gereflecteerd, en! En! Er is diversiteit, in leeftijd en in origine, in sociale status en in opleiding: 
ein-de-lijk. In zo’n omgeving werken is voor mij een feest. En één ding is zeker, van mijn ‘leerverslaving’ moet 
ik niet ontwennen. Met de waarden van Teach for Belgium wordt zelfs een boek lezen beschouwd als werken. 
En dat is het ook. Leren is werken is leven.”

Elke Duytschaever
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Onze Raad van Bestuur
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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. 

Sinds april 2022 kan Teach for Belgium rekenen op een vernieuwde Raad van Bestuur. Deze bestaat nu uit  
9 leden en  weerspiegelt onze diverse samenleving op vlak van geslacht, leeftijd, achtergrond en taal. 

Vijf bestuursleden hebben besloten de fakkel over te dragen aan nieuwe teamleden. Wij zijn Bernadette Devillé, 
Philippe Mauchard, Jamila Ben Azzouz en Pierre Pirard zeer dankbaar voor hun onmiskenbaar engagement 
voor Teach for Belgium de afgelopen jaren.

Etienne DenoëlAnge-Raïssa Uzanziga Christiane Malcorps Fritz Schiltz

Ihsane Haouach Sabine Verheyden Xavier Prats MonnéYves SlachmuyldersTaoufik Amzile
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Partnerorganisaties in België
Het staat voor ons buiten kijf dat structurele verandering rond onderwijsgelijkheid enkel gezamenlijk teweeg 
gebracht kan worden. Daarom werken we actief samen met en laten ons inspireren door verschillende 
organisaties die, net als wij, streven naar kwaliteitsonderwijs voor alle leerlingen. Hieronder hebben we de 
organisaties opgelijst waarmee we in 2022 deze uitdaging aangingen.  
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Onze financiële partners 
Deze pagina is volledig gewijd aan onze financiële partners zonder wie ons dagelijks werk onmogelijk zou zijn. 
Jaar in jaar uit wordt onze gemeenschap vervoegd met nieuwe organisaties en toegewijde mensen die zich 
geïnspireerd voelen aan onze missie bij te dragen. Dankzij hen en hun financiële steun kan Teach for Belgium 
blijven bestaan en kunnen wij ons elke dag opnieuw en steeds breder inzetten voor een rechtvaardiger 
onderwijssysteem dat alle leerlingen dezelfde kansen biedt.  Wij zijn hen allen oneindig dankbaar voor de 
steun en het vertrouwen, van diegenen die ons sinds het prille begin onvoorwaardelijke steun bieden tot 
diegenen die ons in de toekomst de hand zullen reiken, van de kleinste bijdrage tot de grootste: BEDANKT !

DE GEMEENSCHAP

Dit jaar bedroeg ons budget  1.720.000€ (schatting november 2022). 

Dit kon worden gerealiseerd dankzij

(filantropische stichtingen, bedrijven, particulieren)

Nogmaals dank aan al onze financiële partners van 2022 !

28% subsidies 72% private middelen 



Teach for Belgium I 37

Wat zo opmerkelijk is aan Teach for Belgium is dat de systemische impact steeds 
tastbaarder wordt, de ankers om het onderwijssysteem vanuit de kern te veranderen 
worden steeds verder uitgegooid. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het mentorschap-op-
maatprogramma dat Teach for Belgium sinds dag en dauw aanbiedt aan de deelnemers, 
en dat nu via het NEST-project met 5 Europese landen (België, Oostenrijk, Bulgarije, 
Roemenië en Spanje) verder uitgerold wordt. Alle goede praktijken en inzichten rond 
coaching en begeleiding van de afgelopen jaren zijn in een formeel project gegoten 
om aanvangsbegeleiders en hun starters te helpen groeien in vaardigheden en 
pedagogische aanpak. Dit initiatief zou het aantal startende leerkrachten dat het 
onderwijs na korte tijd weer verlaat sterk moeten terugdringen, en deze starters het 
nodige plezier voor het lesgeven kunnen meegeven vanaf dag één.

Catherine Alexandre Stichting Astralis

“
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BIJDRAGEN AAN ONZE MISSIE
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Teach for Belgium is één grote gemeenschap waar ook jij deel van kunt uitmaken! Ben je als organisatie, 
vereniging, 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.

BIJDRAGEN AAN ONZE MISSIE

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!



Teach for Belgium
Be Central I Kantersteen 10 I 1000 Brussel I 02 781 00 18

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

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 2022 een fiscaal voordeel van minstens 60% op. 
U betaalt dus slechts 40€ voor een schenking van 100€! 

Doneer nu en scan de QR-code hieronder

www.teachforbelgium.org


