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DOEL VAN DEZE BROCHURE:  

> De intentie, aanpak en inhoud van ons leiderschaps-
ontwikkelingsprogramma duiden 

> Inzicht verschaffen in hoe beginnende leerkrachten worden 
gevormd en ondersteund door Teach for Belgium

> Een gestructureerde basis vormen voor verdere uitwisseling
met lerarenopleidingen, onderwijsdiensten en andere partners 
uit het brede onderwijsveld.
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WERKEN AAN MEER GELIJKHEID VIA HET ONDERWIJS

ONZE UITDAGINGEN 

KWALITATIEF ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

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

• (Zo snel mogelijk) een secundair diploma 
behalen

• Minstens 1 Belgische landstaal beheersen

• Transversale vaardigheden ontwikkelen zoals 
zelfkennis, kritisch & probleemoplossend 
denken, communicatie en samenwerking

• Empowered zijn om eigen keuzes te maken

Deze visie werd geformuleerd samen met 
leerlingen, deelnemers, alumni, bestuursleden en 
andere stakeholders.

Om deze visie te realiseren, zet Teach for Belgium in 
op de instroom van geïnspireerde leerkrachten 
met leiderschapspotentieel. Dit doen we door ge-
motiveerde deelnemers te vormen en ondersteunen 
als actoren van verandering.

3
volledige schooljaren is de gemiddelde achterstand 
tussen een kansarme en kansrijke 15-jarige leerling

53%
van de kansarme leerlingen in Belgische scholen

 heeft op 15-jarige leeftijd al minstens 1 jaar gedubbeld

35% 
van de leerkrachten stopt met lesgeven 

binnen de 2 jaar

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

“onderwijs draait 
om de leerlingen. Als we 

de leerlingen er niet 
allemaal bij betrekken, 
dan dient het eigenlijk

voor niets.” 
Amal, 17 jaar, lid van 
de Student Board van 

Teach for Belgium

De internationale PISA-resultaten tonen aan dat de 
sociale ongelijkheid in het Belgisch onderwijs 
zeer groot is. Leerkrachten en schoolteams spelen 
een cruciale rol in het efficiënt aanpakken van deze 
ongelijkheden. Helaas kampen we in België met 
een groot lerarentekort en -verloop, wat leidt tot 
precaire situaties in heel wat scholen en een gebrek 
aan leerkansen voor vele leerlingen. 
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PARCOURS VAN EEN DEELNEMER

We zoeken en selecteren geëngageerde personen die 
willen bijdragen aan meer gelijkheid in onze samen-
leving via het onderwijs. Dit zijn pas afgestudeerden 
of zij-instromers die willen groeien in hun persoonlijk 
leiderschap om samen kwaliteitsvol onderwijs voor elke 
leerling te realiseren.

Werving & selectie

Initiële vorming & ondersteuning

We vormen en ondesteunen de deelnemers in een 
tweejarig leiderschapsontwikkelingsprogramma dat 
een veelheid aan leerervaringen en –kansen biedt. Het 
programma start met een residentiële basisvorming van 
4,5 week.

Tijdens deze twee jaren geven de deelnemers les in een 
secundaire school met een groot aantal sociaal-econo-
misch kwetsbare leerlingen in grootstedelijke context. 
We stellen alles in het werk om voor elke deelnemer een 
voltijdse betrekking te vinden en zetten hierbij in op de 
knelpuntvakken.

Het programma helpt de deelnemers om de kennis, 
vaardigheden en inzichten te verwerven die nodig zijn om 
hun eigen effectiviteit en impact als leerkracht te vergro-
ten, om leerlingen te leiden naar betere schoolresultaten, 
méér eigenaarschap en nieuwe perspectieven.

Plaatsing

Continue vorming & ondersteuning

Na het programma blijven zij als alumni aan de slag als 
leerkracht of stromen ze door naar andere loopbanen. Via 
een constant groeiende gemeenschap van actoren van 
verandering zetten we op lange termijn in op duurzame 
veranderingen in het onderwijssysteem én meer gelijkheid 
in de Belgische samenleving. 

Alumni

Werving & selectie

Continue vorming & ondersteuning

Plaatsing

Initiële vorming & ondersteuning

Alumni

“De visie van 
Teach for Belgium is wat 

ons onderwijs nodig heeft: 
focussen op leiderschap in 

leerkrachten. De leerkracht 
die zijn klas leidt en die 
ook binnen de school een 

betekenisvolle rol opneemt.” 
valerie Van Damme, Directeur 
Anneessens-Funck (Brussel) 
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DRIE ENGAGEMENTEN ALS VERTREKPUNT

Deelnemers worden geselecteerd op basis van 

3 engagementen:

1. Engagement om actief bij te dragen 
aan meer gelijkheid in het onderwijs

2. Engagement of bereidheid te investeren 
in hun persoonlijke transformatie

3. Engagement of inzet voor collectieve actie 

Tijdens het tweejarige programma vormen deze 3 
engagementen voor deelnemers de basis om 12 
sleutelcompetenties te ontwikkelen. 
Er worden regelmatig reflectiemomenten en 
opvolggesprekken gepland die specifiek polsen naar 
deze 3 engagementen en bijhorende competenties.

GELIJKHEID IN ONDERWIJS
Dit eerste engagement zien we als het fundament of de wortels voor de andere twee. Hun geloof in 
gelijkheid en de rol die onderwijs daarin speelt, vormt de brandstof die de deelnemers gemotiveerd houdt. 
Dit engagement bestaat uit vier aspecten:

1. Inzicht in de ongelijkheid in het onderwijssysteem, die zich uit in verontwaardiging

2. Geloof in het potentieel van alle kinderen om te leren en hun talenten te ontwikkelen en een 
geloof dat het onderwijssysteem kan veranderen

3. Een verantwoordelijkheidsgevoel dat die zich uit in het ondernemen van acties die gelijkheid 
bevorderen

4. Het vertrouwen in zichzelf om te kunnen bijdragen aan duurzame veranderingen in ons 
onderwijssysteem

gelijkheid in 
onderwijs

collectieve actie

persoonlijke 
transformatie
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DRIE ENGAGEMENTEN ALS VERTREKPUNT

PERSOONLIJKE TRANSFORMATIE
Dit engagement vertrekt vanuit het idee dat professionele en 
persoonlijke ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Opdat zij een blijvende impact zouden hebben, vragen 
we van onze deelnemers een hoge mate van zelfreflectie en 
een bereidheid om het eigen denken en handelen kritisch 
onder de loep te nemen. Dit resulteert in de volgende vier 
sleutelcompetenties:

5. Levenslang leren

6. Hoge verwachtingen stellen voor zichzelf én 
anderen

7. Veerkracht als vaardigheid om zich snel te kunnen 
aanpassen aan veraderende omstandigheden, te 
anticiperen op tegenslag en ervan te herstellen*1

8. Proactiviteit

“Ik droom van 
een wereld waar 

elk kind dezelfde kansen, 
rechten en mogelijkheden
 heeft. Onmogelijk? Alleen 

als jij dat denkt” 
Jirka Meulemans, 

leerkracht Nederlands

COLLECTIEVE ACTIE
Het derde engagement zorgt ervoor dat deelnemers evenwichtige relaties opbouwen met verschillende 
actoren uit het brede onderwijslandschap (leerlingen, collega-leerkrachten, ouders, directie, lokale 
diensten, externe partners,...) om samen toe te werken naar meer gelijkheid. Dit vertaalt zich in de laatste 
vier competenties:

9. Inclusie van alle actoren die 
betrokken zijn bij onderwijs, 
waarbij vertrokken wordt 
vanuit de noden van de 
gemeenschap

10.  Leerlinggericht werken

11.  Samenwerking

12.  Onderzoekshouding

*1 Elena Aguilar (2018). Onward: Cultivating Emotional Resiliency in Educators. Jossey-Bass.



Teach for Belgium I 8

De ervaringen die de deelnemers opdoen tijdens het tweejarig programma helpen hen om 

• Het leerproces van hun leerlingen te ondersteunen met het oog op het ontwikkelen van ieders 
potentieel.

• Leiderschap bij leerlingen te versterken door in te zetten op zelfkennis, eigenaarschap en 
zelfontplooiing.

• Hun inzicht in de bestaande ongelijkheid te verdiepen en hun kennis van het onderwijssysteem, 
haar sterktes en uitdagingen verder te ontwikkelen. 

• Hun rol en verantwoordelijkheden als leerkracht en actor van verandering te exploreren met het oog 
op verandering in het onderwijssysteem.

• Te groeien in zelfreflectie. 

• Hun leiderschap verder te ontwikkelen. 

DOELSTELLING VAN HET PROGRAMMA

“Zien dat een 
leerling iets begrijpt, 

geeft mij evenveel 
voldoening als een complex 

algoritme uitwerken in 
mijn bedrijf vroeger.”

Frank Van Den Broecke, 
leerkracht wiskunde

geë
ngageer

de mensen

geïnspireerde leerkrachten en actoren van verandering
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De manier waarop we ons programma invullen, bouwt voort op hoe we kijken naar leren, persoonlijke 
ontwikkeling en onderwijs. We baseren ons programma op wetenschappelijk onderzoek en proberen 
recente ontwikkelingen en onderwijsinnovaties mee te nemen door telkens inhouden te vernieuwen.

We vatten de visie van het programma samen in zes pijlers:

PEDAGOGISCH KADER

1. Focus op essentie

2. LEREN EN LESGEVEN VEREISEN LEIDERSCHAP

Het programma omvat een beperkt curriculum gericht op het verwerven van de essentiële kennis, 
vaardigheden en leiderschapscompetenties die onmisbaar zijn voor beginnende leerkrachten als 
actoren van verandering in de grootstedelijke context. Dit curriculum omvat 5 centrale thema’s:

• Relaties bouwen
• Lesgeven
• Inspiratie
• Reflectie
• Activeren

We zetten zowel bij deelnemers als bij leerlingen in op het ontwikkelen van leervaardigheid door te 
werken aan  metacognitieve reflectie, inzicht in mentale processen en leerstrategieën.*2

We zien leerkrachten als leiders
Een leider omschrijven we als “iemand die 
verantwoordelijkheid neemt voor het herkennen 
van potentieel in mensen en ideeën en de moed 
heeft om dat potentieel te ontwikkelen”.*3

De meest effectieve leerkrachten beheersen 
dezelfde vaardigheden als een succesvolle 
leider in een andere context: uitdagende doelen 
vooropstellen, efficiënt plannen, inzetten op sterke 
relaties en samenwerking, nauwgericht opvolgen 
van de vooruitgang en een constante reflectie op 
processen en resultaten. 
Door het succes van de leerkracht te definiëren 
in termen van leerlinguitkomsten, verleggen we 
de focus van “lesgeven” naar “(bege)leiden van 
leren”. Onderzoek (Hattie, 2012) toont immers 
aan dat effectieve leerkrachten een significante 
vooruitgang kunnen helpen realiseren in het 
leerproces van kwetsbare leerlingen en op die 
manier onderwijsongelijkheid helpen voorkomen.

*2. Lemov, D. (2015). Teach like a champion 2.0. Jossey-Bass.
*3. Brown, B. (2018). Dare to lead: Brave work, though conversations, whole hearts. Random House.
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PEDAGOGISCH KADER

Het is niet voldoende om vorming te geven aan 
startende leerkrachten. We moeten hen de nieuwe 
vaardigheden ook regelmatig en herhaaldelijk 
laten inoefenen, bijvoorbeeld door rollenspelen en 
concrete case-studies. Een leerkracht is immers een 
‘performer’. Net zoals een atleet of acteur, leert hij 
het beste door intensief te oefenen. Elk moment 
in de klas is een kans om maximaal in te zetten 
op het leerproces van de leerlingen, net zoals elke 

seconde van een sportwedstrijd een kans is om 
het team dichter bij de overwinning te brengen. 
Wij geloven dat hoe meer een startende leerkracht 
essentiële vaardigheden inoefent, hoe beter hij 
wordt in het bereiken van de gewenste leerwinst. 
Elke vaardigheid wordt daarbij opgesplitst in 
kleinere stappen of deelhandelingen en veelvuldig 
ingeoefend.*4

Leerkrachten helpen leerlingen op weg naar leiderschap
Omdat ook leren vraagt om leiderschap, benadrukken we de 
rol van leerkrachten bij het bevorderen van eigenaarschap en 
zelfontplooiing van leerlingen. 
Door participatief te werken en leerlingen initiatieven te laten nemen, 
in de klas maar ook daarbuiten, verwerven zij belangrijke vaardigheden 
zoals zelfvertrouwen, ondernemerschap, samenwerking, creativiteit 
en kritisch denken. Ze ondervinden dat hun inzet en toewijding 
vruchten afwerpt. 

4. Iedereen onderzoekt vanuit Feedback

We stimuleren een snelle leercurve door een 
continue cyclus van feedback, reflectie en 
aanpassing toe te passen. We promoten een 
feedbackcultuur door onze deelnemers te 
stimuleren om voortdurend informatie en data te 
verzamelen over het leerproces van hun leerlingen, 
en op basis hiervan hun handelen als leerkracht 
bij te sturen*5. Ook in het programma zelf staat 
feedback centraal: deelnemers krijgen feedback 
over hun lessen, projecten en leerproces van hun 
tutor en van de projectfacilitator, maar ook van 
elkaar. 
We begeleiden de deelnemers ook in het 
onderzoeken van het eigen denken en de 
vooronderstellingen die onderliggend zijn aan 
hun handelen. Fouten maken beschouwen we als 
noodzakelijk voor het ontwikkelingsproces en een 
kans om bij te leren. 

*4 Bambrick-Santoyo, P. (2016). Get better faster: a 90-day plan for coaching new teachers. Jossey-Bass. 
Lemov, Woolway & Yezzi (2012). Practice Perfect: 42 rules for getting better at getting better. John Wiley & Sons. 
*5. Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning. Routledge.

3. Praktijkgericht leren
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praktijk

PEDAGOGISCH KADER

Elke leerling moet leren functioneren en actief 
deelnemen aan een complexe, superdiverse 
en snel veranderende maatschappij. Scholen 
en leerkrachten spelen een cruciale rol om hen 
hierop voor te bereiden. Zij helpen leerlingen om 
burgerschapscompetenties te ontwikkelen*6: 
interpersoonlijke en interculturele vaardigheden; 
lokale en globale uitdagingen begrijpen; kritisch 
denken; het waarderen van verschillende 
wereldbeelden, culturen en meningen; duurzaam 
handelen en zelfzorg. 

Om te werken aan inclusie en gelijkheid, volstaat 
het niet om te geloven in het potentieel van elke 
leerling. Elke leerkracht dient zelf de nodige compe-
tenties te ontwikkelen om deze visie om te zetten in 
realiteit.   In de vorming en ondersteuning van deel-
nemers wordt daarom ingegaan op thema’s zoals 
identiteit, kruispuntdenken, uitsluitingsmecha-
nismen, omgaan met polarisatie,... 

5. Naar inclusiviteit in een diverse wereld

*6 Schleicher, A. (2018). World Class: how to build a 21st century school system. Strong performers and 
successful reformers in education. OECD publishing, Paris.

6. De Kracht van een lerende gemeenschap 

Onderwijs maken doe je niet alleen. Het is een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Het vraagt dus 
ook om gedeeld leiderschap. 
De kracht van onze lerende gemeenschap vertaalt 
zich in uitwisselingen tussen leerkrachten en 
onderwijsactoren vanuit een gemeenschappelijke 
visie en gedeelde uitdagingen. Of die uitdagingen 
nu betrekking hebben op de klas, school, 
gemeenschap of het beleid; er is altijd iemand die 
kan meedenken en mee actie kan ondernemen.  

Willen we écht kwaliteitsvol onderwijs voor elke 
leerling, dan moeten we samen leren en samen 
transformeren. Daarom zetten we maximaal in op 
samenwerking en het ontwikkelen van collectieve 
acties. 

“Een van de belangrijkste 
troeven van Teach for Belgium 

is de lerende gemeenschap waarin 
je als startende leerkracht terecht 

komt. Voor mij is het een omgeving 
die niet alleen mijn overtuigingen 
over onderwijs deelt, maar ook 

mijn twijfels als starter. 
Samen zwoegen, samen slagen: 

een succesformule!” 
Louis de Brouwer, 
leerkracht Frans
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OPBOUW VAN HET PROGRAMMA 

VOORBEREIDINGSFASE  
Voor de eigenlijke start van het leiderschapsontwikkelingsprogramma 
bieden we een aantal voorbereidende activiteiten aan. Deelnemers 
vergroten hun inzicht in de onderwijscontext en realiteit van de 
leerlingen door:

• tien uur te gaan observeren in minstens 2 verschillende scholen

• een dag mee te lopen in een jongerenorganisatie

• deel te nemen aan een voorbereidend vormingsweekend

• deel te nemen aan optionele leeractiviteiten in de vorm van 
thematische uitwisselingen

INITIËLE VORMING EN ONDERSTEUNING

De zomertraining duurt 24 dagen, is gedeeltelijk 
residentieel en vindt plaatst tijdens de zomervakantie. 

Ze bestaat uit:

12 dagen basisvorming tijdens het Summer Institute: 
100 uur vorming, workshops, oefenen, teambuilding, 

reflectiesessies, uitwisseling,...

10 dagen praktijkervaring in een zomerschool:
Teach for Belgium organiseert zowel in Antwerpen als in Anderlecht 

een zomerschool voor leerlingen van het secundair onderwijs. 
Dit deel van de zomertraining beslaat 110 uur en omvat:

• planning en lesvoorbereiding, individueel en collectief werk
• lesgeven en begeleiden van leerlingen

• ondersteuning in de vorm van tutoring, coaching en oefensessies

2 reflectiedagen 
Deze dagen (20 uur) zijn gericht op consolidatie van 

de nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden. 

“De zomertraining stelde 
me in staat om al heel vlug 

een echt verschil te kunnen 
maken voor mijn leerlingen. Dit is 
te danken aan de vele concrete 
technieken die we aanleerden, 

maar ook de vele getuigenissen, 
discussies en uitwisselingen.”  

Thibault Manhaeghe, 
leerkracht wiskunde
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OPBOUW VAN HET PROGRAMMA 

De zomertraining beoogt een uitdagende en verrijkende ervaring te zijn waarbij de ontwikkeling van 
leiderschap centraal staat. Gedurende deze weken streven we ernaar dat de deelnemers:

• Werken aan een verbindende en positieve groepscultuur waar leren centraal staat

• De meest essentiële vaardigheden aanleren en inoefenen om zich voor te bereiden op de eerste 
maanden als leerkracht

• Een band opbouwen met hun leerlingen en meer inzicht verwerven in hun leefwereld en hun 
omgeving 

• Hun eerste lessen voorbereiden, ervaring opdoen met het lesgeven en coachen van leerlingen

• Kennismaken met de oefencultuur, feedbackcyclus en ondersteuning door een tutor

• Reflecteren over hun persoonlijk leiderschap, burgerschapscompetenties, aanpassingsvermogen en 
veerkracht, interpersoonlijke vaardigheden, samenwerking, ...

De initiële vorming en ondersteuning laat de deelnemers proeven van de impact die zij als leerkracht 
kunnen hebben op hun leerlingen en in de maatschappij.

*GOK staat voor “gelijke onderwijskansen” en heeft betrekking op scholen uit de Vlaamse Gemeenschap. ISE staat voor “indice socio-
économique” en heeft betrekking op de Federatie Wallonië-Brussel.  Op basis van criteria gerelateerd aan de socio-economische achtergrond 
van de leerlingen wordt per school het aantal GOK-leerlingen in kaart gebracht of de ISE-index berekend. Scholen met veel GOK-leerlingen 
of een lage ISE-index ontvangen meer middelen van de overheid om te investeren in gelijke onderwijskansen. 

PLAATSING
In september starten de deelnemers als leerkracht 
in het secundair onderwijs in een school met 
een groot aantal sociaal-economisch kwetsbare 
leerlingen in een grootstedelijke context

• voor de Vlaamse Gemeenschap: ten minste 
60% GOK-leerlingen*

• voor de Franstalige Gemeenschap: ISE-index* 
tussen 1 en 5, of lager dan 14 voor scholen uit 
het technisch- of beroepsonderwijs 

Teach for Belgium plaatst elke deelnemer in een 
partnerschool. Deze scholen spelen een cruciale 
rol in ons programma omdat ze de deelnemers 
de mogelijkheid bieden hun engagement om te 
zetten in concrete impactvolle praktijken in de klas 
en schoolomgeving. We stellen alles in het werk 
om voor elke deelnemer een voltijdse opdracht te 
vinden voor de start van het nieuwe schooljaar. 
We bouwen duurzame samenwerkingen op met 
onze partnerscholen door continue uitwisseling. 

“Door de persoonlijke 
tutorbegeleiding groeien 
onze Teach for Belgium 

leerkrachten enorm snel in hun 
functie. Dit is een ongeloofelijke 

aanvulling op onze eigen 
aanvangsbegeleiding.”

Ann Paeschuyzen, directeur 
Scheppersinstituut 

(Deurne)
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OPBOUW VAN HET PROGRAMMA 

CONTINUE VORMING EN ONDERSTEUNING
De belangrijkste leerervaringen die deel uitmaken van het voortgezet programma zijn: 

• Zes vormingsweekends (120 uur), gespreid over twee schooljaren: telkens in oktober, februari en april

• Ondersteuning door een persoonlijke tutor met 
> een maandelijks klasobservatie en debriefing-cyclus (50 uur)
> individuele ondersteuning (40 uur) 
> collectieve ondersteuning (30 uur)
> reflectiegesprekken in de helft en op het einde van het schooljaar 

•  Check the pulse talks: een gelegenheid om stil te staan bij hun 3 engagementen

Gedurende het tweejarige programma moedigen we samenwerking en kruisbestuiving zo veel mogelijk 
aan. Dit kan tussen deelnemers en alumni, maar ook met de vele andere onderwijsactoren. Zo stimuleren 
we collectieve actie en vernieuwende initatieven.

2-JARIG PROGRAMMA = MEER DAN 470 UUR LEERTIJD

200 uur vorming 120 uur vorming

30 uur ondersteuning 120 uur ondersteuning 

Initiële Vorming & Ondersteuning Continue Vorming & Ondersteuning 

“Tijdens de 
vormingsmomenten kom je 

telkens samen met mensen die 
gemotiveerd zijn om te leren, die willen 

groeien en hetzelfde doel voor ogen 
hebben. Uitwisseling in deze groep geeft 
een geweldige boost aan mijn mentale 

energie om dagelijks het verschil
 te proberen maken op mijn school.” 

Linde Vandeputte,
 leerkracht wetenschappen
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VORMING

VIJF CENTRALE THEMA’S

Deze leerervaringen bevorderen het inzicht van de deelnemers 
in de realiteit, uitdagingen en noden van hun leerlingen, diens 
leefomgeving en context.

Deelnemers leren: 

• Reflecteren over hun denken, hun gedrag en interacties met 
anderen en hoe de eigen achtergrond, overtuigingen en (voor)
oordelen deze kunnen beïnvloeden. Inzicht in het eigen persoonlijk 
referentiekader is cruciaal. 

• Inzicht verwerven in het belang van een sterk klasklimaat voor het leerproces, 
en investeren in positieve relaties met én tussen hun leerlingen, gebaseerd op een interesse in hun 
leefwereld.

• Inzicht verwerven in de impact die de context van de leerling heeft op diens leerproces en 
schoolprestatie, en waarom het belangrijk is de gemeenschap te betrekken bij het onderwijsgebeuren.

• Vertrouwensbanden aangaan en investeren in relaties met alle betrokken actoren (leerlingen, 
ouders, collega’s, schoolbeleid, lokale gemeenschap, lokale organisaties, ...) met het oog op het 
samen creëren van initiatieven die bijdragen aan de doelen van de leerling en diens omgeving. 

• Actief bijdragen aan de lerende gemeenschap van Teach for Belgium.  

Deze leerervaringen bereiden deelnemers voor op het lesgeven en het begeleiden van leerprocessen van 
leerlingen, door de verwerving en inoefening van pedagogische en didactische strategieën gericht op een 
grootstedelijke context.

Deelnemers leren: 

• Hoge verwachtingen omzetten in concrete 
leerlijnen en lesdoelen

• Sterke en gestructureerde lessen voorbereiden

• Een cultuur van hoge verwachtingen creëren, 
zowel op vlak van leerresultaten als gedrag en 
samenwerking

• Technieken rond klasmanagement die inzet-
ten op gedeelde verantwoordelijkheid en po-
sitieve relaties 

• Leeromgevingen creëren die diep begrip en 
betekenisvol leren stimuleren

Relaties bouwen

Lesgeven

“Me kwetsbaar durven 
opstellen is het mooiste en 

waarschijnlijk het moeilijkste 
dat ik geleerd heb tijdens het 

programma van Teach for Belgium. 
Het vergde wel wat moed maar 

het heeft me enorm vooruit 
geholpen in het bouwen van 

een band met mijn leerlingen.” 
 Lore Viaene, leerkracht 

Nederlands
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VORMING

inspiratie

reflectie

Deze leerervaringen laten de deelnemers kennismaken met: 

• De leerlingen met het oog op het bouwen van duurzame relaties

• Inspirerende leerkrachten en organisaties die inzetten op leiderschap van leerlingen en actief werken 
aan gelijke onderwijskansen

• Projecten van alumni en andere deelnemers

• Innoverende ideeën en nieuwe stromingen in het onderwijsveld

Deze leerervaringen stimuleren de deelnemers om hun eigen ontwikkeling als leerkracht en actor van 
verandering kritisch onder de loep te nemen, voortdurend feedback te verzamelen over het eigen 
functioneren en maximaal in te zetten op persoonlijk groei en professionele ontwikkeling. 

Deelnemers leren:

• Reflecteren over hun persoonlijke doelstellingen, de mate waarin ze kunnen bijdragen aan meer 
gelijkheid en hoe ze deze ambities kunnen verwezenlijken.

• Feedback en gegevens verzamelen over hun impact op het leren van hun leerlingen; hun 
onderwijspraktijk op basis daarvan te onderzoeken; en hun lesgeven aan te passen met het oog op 
het verbeteren van leerresultaten

• Inzicht verwerven in het belang van een feedbackcultuur creeëren in de klas om het persoonlijk 
leiderschap en de participatie van leerlingen te vergroten

“Dankzij de continue 
vorming en ondersteuning, 
worden we als leerkracht 

gestimuleerd om levenslang 
te leren. De inhouden versterken 
en onderhouden ons engagement 
voor meer gelijkheid, inclusie, en 

succes in het onderwijs 
voor alle leerlingen.”  

Mariëlle Tagop, 
leerkracht Nederlands
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ACTIVEREN

VORMING

VERANDERENDE FOCUS 

INITIËLE VORMING & ONDERSTEUNING

LESGEVEN

ACTIVEREN

CONTINUE VORMING & ONDERSTEUNING

INSPIRATIERELATIES BOUWENREFLECTIE

ALUMNIPROGRAMMA

2-JARIG LEIDERSCHAPSONTWIKKELINGSPROGRAMMA

In het tweejarige programma bieden we die 
leerervaringen aan die we het meest essentieel 
achten om een   geïnspireerde leerkracht en actor 
van verandering te worden. 
Waar de initiële vorming en ondersteuning 
voornamelijk gericht is op het begeleiden van het 

leerproces van de leerlingen, wordt de focus in de 
voortgezette vorming en ondersteuning geleidelijk 
aan verschoven naar het activeren van hun 
leiderschap buiten de klas, vooral in het tweede 
jaar van het programma. 

Deze leerervaringen stimuleren de deelnemers om actief te werken aan verandering door in te zetten op 
ondernemerschap, innovatief en creatief denken, vaardigheden rond opzetten en uitvoeren van projecten, etc. 

Deelnemers leren:

• De oorzaken van ongelijkheid in het onderwijs te identificeren en analyseren

• Ideeën en oplossingen omzetten in concrete acties om de oorzaken van ongelijkheid aan te pakken

• Projecten en initiatieven opzetten met de klas, school en/of gemeenschap, gericht op het verminderen 
van de ongelijkheid 

• Essentiële leiderschapsvaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om hun projecten te realiseren

• Leerlingen begeleiden en ondersteunen in de ontwikkeling van hun leiderschap en burgerschaps-
competenties
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AANVULLENDE LEERERVARINGEN

“Leerkracht 
worden via Teach 

for Belgium, dat is uit 
je comfortzone getrokken 
worden terwijl je toch in 
een warm bubbelbad ligt”  

Camille De Keyser, 
leerkracht Nederlands 

“Dankzij Teach for Belgium 
heb ik een héél groot netwerk 
van mensen die net als mij pas 
voor de klas staan en met wie 

we tot gezamenlijke oplossingen 
kunnen komen voor gedeelde 

uitdagingen, bijvoorbeeld rond 
lesinhoud of klasmanagement” 

Toon Mariën,
 leerkracht wetenschappen

VORMING

De inhoud van de vorming evolueert mee met het 
leerproces en de leernoden van onze deelnemers. 
We moedigen onze deelnemers aan om hun eigen 
leernoden in kaart te brengen en te onderzoeken 
welke aanvullende leerervaringen beschikbaar zijn 
of kunnen worden gecreëerd om hun individueel en 
collectief leerproces te versnellen.  
Hierbij kunnen we rekenen op ons breed netwerk 
van onderwijsactoren en partners uit het sociaal-
educatieve werkveld. We proberen hun activiteiten 
breed te verspreiden in onze gemeenschap. We 
identificeren interessante opportuniteiten en 
evenementen voor onze deelnemers en alumni. 

Dit doen we onder andere via een maandelijkse 
digitale nieuwsbrief en door partners uit te nodigen 
op onze vormingsweekenden en evenementen. 
Complementair aan het vaste programma ontstaat 
er zo een aanbod aan optionele activiteiten, van 
workshops en lezingen tot (school)bezoeken, 
hackathons, werkgroepen en uitwisselingen.
Ook ons internationaal netwerk, Teach For All, 
biedt interessante leerervaringen en internationale 
uitwisselingen voor deelnemers, alumni en partners.
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ONDERSTEUNING

Elk kind heeft recht op een effectieve en geïnspireerde 
leerkracht die zich bekwaam en zelfzeker voelt om 
kwaliteitsvol onderwijs te organiseren. Daarom 
zetten we sterk in op intensieve ondersteuning op 
maat van de leerkracht. Elke deelnemer wordt zowel 
tijdens het initiële als het voortgezette programma 
ondersteund door een tutor. Deze tutor helpt de 
deelnemers reflecteren op het eigen handelen en 
het geleerde toe te passen in de klas en op school.

De ondersteuning door de tutor is één van de 
belangrijkste bepalende factoren voor het 
succes van de deelnemer, zowel als leerkracht in 
het bereiken van de leerdoelen met de leerlingen, 
als actor van verandering om zich blijvend in te 
zetten voor meer gelijkheid binnen het onderwijs.

DE ROL VAN DE TUTOR

De tutor ondersteunt de deelnemers om:

• Levenslang bij te leren door te groeien in zelf-
reflectie 

• Hun veerkracht te versterken

• Hun zelfsturing en vindingrijkheid te ontwik-
kelen om zich flexibel te kunnen aanpassen 
aan nieuwe situaties of uitdagingen

• De eigen onderwijspraktijk te onderzoeken 
en bij te sturen met het oog op leerwinst voor 
alle leerlingen

ONDERSTEUNING OP MAAT
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ONDERSTEUNING

DRIE VORMEN VAN ONDERSTEUNING

Oefenen en mentoring zijn eerder directieve 
ondersteuningsvormen. Ze zijn gericht op het 
concrete handelen als leerkracht en zijn dus vooral 
in het eerste jaar van lesgeven noodzakelijk.  De tutor 
neemt hiebij de rol van trainer en expert op.  

Oefenen
Het is niet voldoende om enkel vorming te geven 
aan startende leerkrachten, we ondersteunen 
hen ook in het regelmatig oefenen van de 
aangeleerde vaardigheden. Zo werken we aan 
bewust en intentioneel handelen, elke minuut 
voor de klas. We ondersteunen de deelnemers 
in klasmanagement en lesuitvoering door elke 
vaardigheid op te splitsen in deelhandelingen of 
micro-acties, te werken met oefenscenario’s en 
een cyclus van oefenen-feedback-herhaling. 
Hierdoor versnelt het leerproces van beginnende 
leerkrachten. 

Coaching is een faciliterende vorm van 
ondersteuning en richt zich op wat de deelnemer 
denkt en gelooft m.b.t. het handelen als 
leerkracht en is dus gericht op diepgaande 
transformatie.

OEFENEN: Ontwikkelen van kennis en inoefenen van vaardigheden

MENTORING: Advies geven, expertise delen, informatie verschaffen en opties overlopen 

COACHING: Ondersteunen van zelfreflectie en het ontwikkelen van zelfsturing en eigenaarschap

OEFENEN MENTORING COACHING

NOOD VAN DE DEELNEMER

We werken met een continuüm van ondersteuningsvormen. Afhankelijk van de specifieke noden van de 
deelnemer, focust de tutor op:  
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Mentoring
In de rol van mentor focust de tutor op het 
verschaffen van informatie en inzichten met het 
oog op gedrgsverandering van de leerkracht. 
Mentoring is het meest effectief voor het opbouwen 
van basisvaardigheden en om snelle aanpassingen 
te kunnen maken. Mentorschap richt zich op korte 
termijn veranderingen, waarbij er geen diepgaand 
of transformerend leren plaats vindt en de kans 
bestaat dat de leerkracht terug valt op minder 
efficiënte gewoontes of praktijken.  

ONDERSTEUNING

Transformationele coaching
Transformationele coaching helpt de deelnemers te begrijpen wat hun drijfveren zijn, welke overtuigingen 
er schuilgaan achter hun handelingen, en of deze overtuigingen overeenstemmen met de noden van hun 
omgeving. Het doel van de tutor in zijn coachende rol is om elke deelnemer te laten evolueren in diens 
overtuigingen, opdat zij hun gedrag kunnen aanpassen met het oog op het verbeteren van het leren van 
alle leerlingen. 

Een transformationele coach is ook een systeemdenker die de deelnemers helpt het onderwijssysteem 
en haar uitdagingen te begrijpen en te onderzoeken welke acties het meest impactvol zijn. 
De tutor helpt de deelnemer met reflecteren, analyseren en experimenteren. 

Transformationele coaching is gericht op:

• Gedrag: Coaching op vlak van gedrag houdt in dat we dieper ingaan op de lespraktijk, 
klasmanagement, het opvolgen van het leerplan, begeleiden van leerlingen, contacten met ouders, 
samenwerking met collega’s, etc

• Overtuigingen: Tijdens de coaching wordt ingegaan op thema’s zoals het gedrag van leerlingen, 
kwalitatief onderwijs, relevante leerinhoud,... hierbij is het belangrijk dat deelnemers inzicht 
krijgen in hun eigen overtuigen hieromtrent. Ook hun denkwijze over zichzelf en de eigen rol als 
leerkracht en actor van verandering wordt onderzocht. De tutor streeft ernaar om de overtuigingen 
die onder de oppervlakte liggen bloot te leggen en gaat samen met elke deelnemer op zoek naar 
die denkwijze die de leerling centraal stelt en inzet op gelijkheid. 

• Manier van zijn: wanneer we coachen op het “zijn”, helpen we de deelnemers om zich bewust te 
worden van hoe zij zichzelf zien, hoe zij zichzelf tonen aan anderen en welke boodschap zij hierbij 
brengen.
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ONDERSTEUNING

“De ondersteuning van 
mijn tutor zorgt ervoor 

dat ik mijn klaspraktijk vanuit 
een nieuw perspectief bekijk. 
De constructieve feedback en 

uitwisseling helpen me om 
mijn eigen leerproces in 

handen te nemen.”
Nada Al-Kadi, 

leerkracht Frans

ONDERSTEUNINGSAANBOD
De ondersteuning van de deelnemers start al tijdens de zomertraining. Tijdens de zomerscholen en het 
begin van het eerste schooljaar is de aangeboden ondersteuning intensiever. 

3. Collectieve ondersteuning: “samen-
komst” (door de tutor)
De groep deelnemers, die door dezelfde tutor 
worden begeleid, komen één keer per trimester 
samen. Het doel van deze samenkomst is om 
ervaringen en onderwijspraktijken te delen, samen 
te reflecteren en het leerproces te verdiepen.

1. Debriefing cyclus (door de tutor)
De maandelijkse debriefing cyclus omvat

• Ondersteuning bij planning en lesvoorbereiding

• Observatie in de les

• Debriefing (oefenen, mentoring, transformatio-
nale coaching)

2. Individuele sessies (door de tutor)
Gebaseerd op diens specifieke leernoden kan 
de deelnemer een individuele coachingssessie 
aanvragen. De concrete doelstelling worden op 
voorhand vastgelegd. Deze individuele sessies 
kunnen focussen op mentoring of transformationele 
coaching.
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ONDERSTEUNING

4. Projectondersteuning (door de projectfacilitator)
De deelnemers kunnen ook gebruik maken van de begeleiding van een projectfacilitator bij het opzetten 
van initiatieven in de klas, op school of in de gemeenschap. Het gaat steeds om initiatieven die inzetten 
op klasrelaties, zelfontplooiing en eigenaarschap van de leerlingen, of een duurzame verandering op 
schoolniveau. De projectfacilitator ondersteunt door

• Samen te brainstormen

• Linken te leggen met bestaande initiatieven, personen, organisaties

• Na te denken over projectfinanciering en andere middelen

• Visibiliteit te vergroten binnen de school en gemeenschap 

5. Peer- ondersteuning (door andere deelnemers, alumni,...)
De Teach for Belgiumgemeenschap, een netwerk van deelnemers en alumni, vormt eveneens een krachtige
bron van ondersteuning. Tijdens de zomertraining wordt een cultuur van peer-learning en peer-observatie 
ontwikkeld die zich doorzet tijdens het schooljaar.

• Het initiatief “Tinder for Belgium” werd door deelnemers zelf opgezet om gemakkelijker een 
klasobservatie-date te regelen

• Open leerruimtes worden georganiseerd waar deelnemers en alumni kunnen samenwerken aan 
hun lessen of projecten

“Waar we vroeger 
gestopt zouden zijn bij het

 idee in ons hoofd, kregen we nu de 
nodige duwtjes in de rug van de project 

facilitator om ook echt aan de slag 
te gaan met die ideeën. Een aantal 

gesprekken, een projectplan en een pitch 
later, kregen we het nieuws dat we ook 

de nodige projectfinanciering 
hadden binnen gehaald”

Els Bruynooghe en Jef Cox, leerkrachten 
wetenschappen, project SCI-I: augmented 

reality als lesondersteuning.

VORMING VAN TUTOREN
Om kwalitatief onderwijs voor alle leerlingen te realiseren, moeten we op alle niveaus werken aan het 
transformeren van overtuigingen. Om die reden staan we ook binnen ons tutorenteam still bij onze eigen 
overtuigingen en organiseren we wekelijks een intervisiemoment. Hier staat het eigen referentiekader van 
de tutor centraal en de impact ervan op hun coaching. Ook worden reflectiemethodieken, coaching tools 
en goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld. 
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SAMEN VOOR KWALITEIT

“Onze school werkt 
al sinds het prille begin 

samen met Teach for Belgium. 
De professionaliteit, opvolging en 
ondersteuning die ze de startende 

leerkrachten bieden draagt bij 
aan een mooie instroom van nieuw 

talent in het onderwijs.”
Victoria Pellegrini, directeur 
L’Institut de la Sainte-Famille 

d’Helmet (Schaarbeek)

KWALITEIT ALS GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID
De inhoud van het tweejarig programma ligt nooit vast en is nooit af. Om een kwalitatief vormings- en 
ondersteuningsaanbod te blijven garanderen, proberen we goed op de hoogte te blijven van wat er leeft 
in het brede onderwijslandschap en vernieuwen we inhouden op zeer regelmatige basis. Dit doen we 
samen met deelnemers, alumni en partners, onder andere door

• Brainstormsessies over de programmavisie en -aanpak, leerdoelen en leerinhouden met 
stakeholders

• Online bevragingen van deelnemers na elk vormingsmoment of activiteit

• Regelmatig overleg met een groep vertegenwoordigers van de deelnemers 

• Een algemene “open-deur-cultuur” waar informele feedback en suggesties op elk moment kunnen 
worden gegeven 

• Occasionele werkgroepen of overleg met deelnemers, alumni of partners gericht op een bepaald 
onderdeel van het programma

Deelnemers, alumni en onderwijsactoren worden ook betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van 
vormings- of ondersteuningsactiviteiten. Op die manier willen we van de opvolging van de kwaliteit van 
het programma een gedeelde verantwoordelijkheid maken.
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VEELGESTELDE VRAGEN

1. Wie verzorgt de vorming en ondersteuning van de deelnemers?
We werken met verschillende partners uit de onderwijs-, vormings- en sociale sector samen, zowel voor 
het inhoudelijk uitstippelen van het programma als voor de ontwikkeling van concrete modules. We 
zoeken hierbij steeds naar de juiste balans tussen onze interne expertise en deze van onze partners in het 
ecosysteem. De vormingen en leeractiviteiten binnen het programma worden dan ook deels verzorgd 
door medewerkers van het Teach for Belgium team, allen met een achtergrond in de onderwijssector of 
in het domein van leren en professionele ontwikkeling, en deels door externe vormingsorganisaties of 
trainers. 

De ondersteuning aan deelnemers wordt steeds 
verzorgd door interne tutoren die deel uitmaken 
van het Teach for Belgium team. Onze tutoren 
hebben zelf ervaring als leerkracht en genoten een 
opleiding tot coach of mentor of zijn hier nog mee 
bezig.  
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VEELGESTELDE VRAGEN

2. En de lerarenopleiding?
Het leiderschapsontwikkelingsprogramma van Teach for Belgium kan niet gezien worden als een 
lerarenopleiding. De aangeboden vorming is een aanvulling op de educatieve bachelor of master of een 
andere opleiding die toegang geeft tot een bewijs van pedagogische bekwaamheid, maar is hieraan niet 
gelijkgesteld. Daarnaast zet het programma sterk in op begeleiding van de startende leerkracht, hetgeen 
complementair is met de aanvangsbegeleiding die door scholen kan worden aangeboden. 

22% 
van de deelnemers heeft een bewijs van pedagogische 

bekwaamheid bij de start van het programma. 

82% 
heeft een bewijs van pedagogische bekwaamheid 

op zak of volgt een lerarenopleiding op het moment 
dat zij het programma afronden.

Deelnemers krijgen aan het einde van het tweejarig 
programma een certificaat met een beschrijving 
van het doorlopen programma, als bewijs van de 
ontwikkelde competenties.

We stimuleren onze deelnemers om een lerarenop-
leiding te volgen. Daarnaast gaan we ook actief op 
zoek naar vormen van samenwerking met de le-
rarenopleidingen, vanuit de gedeelde doelstelling 
om bij te dragen aan een duurzame, kwalitatieve 
versterking van het lerarenkorps.
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VEELGESTELDE VRAGEN

3. Hoeveel kost het om deel te nemen aan het programma?
Deelname aan het programma is kosteloos voor de deelnemers. In ruil rekenen wij op hun engagement 
om het beste van zichzelf te geven en te investeren in hun ontwikkeling als actor van verandering.
De kosten van het volledige programma worden gedragen door Teach for Belgium, dankzij de steun van 
onze financiële partners die via hun bijdrage meebouwen aan een kwalitatief en inclusief onderwijssysteem. 
Meer informatie over onze partnerschappen vindt u op www.teachforbelgium.org

4. Wie betaalt de deelnemers als leerkracht?
De deelnemer en Teach for Belgium leggen hun wederzijdse engagementen vast in een “contract van 
moreel engagement”. De eigenlijke arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen de deelnemer en de 
partnerschool waar hij zal lesgeven. 
De partnerschool is volledig verantwoordelijk voor het aanwervingsproces. Het loon wordt, net zoals bij 
andere leerkrachten, gewoon uitbetaald door de verantwoordelijke overheden en onderwijsinstanties. 
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WAT NA HET PROGRAMMA? 

HET ALUMNIPROGRAMMA
De deelnemers sluiten hun tweejarig programma af met een graduation ceremony. Als alumni kiezen ze 
via welke loopbaan ze hun impact willen verderzetten, afhankelijk van hun persoonlijke en professionele 
interesse en vaardigheden. Omdat we onze alumni willen stimuleren om te kiezen voor een job die op 
lange termijn impact kan hebben op een meer gelijke samenleving, ondersteunen we hen in de volgende 
domeinen:

• Les geven en schoolleiderschap

• Beleidsvorming

• Sociaal ondernemerschap

84% blijft aan de slag binnen het brede onderwijsveld.

64% geeft nog les. 

10% stopt met lesgeven binnen de 2 jaar. 

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

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

bij het volwassen leven komen en 
kan ik als leerkracht een directe 
impact hebben op hun toekomst.”

Ketty Josépha Tchuindjang, 
leerkracht wiskunde

“Ik leerde tijdens 
het programma meer 

uitkomen voor mijn visie en zag 
waar de groeikansen in ons 

onderwijsssysteem liggen. Nu kan 
ik hier verder aan werken maar 

dan vanuit een andere invalshoek.” 
Nikolaj Ryschkov, 

beleidsmedewerker bij AHOVOKS

“Na 3 jaar lesgeven, 
wilde ik de leefwereld van 

jongeren buiten de schoolmuren 
opzoeken. Als jeugd- en 

straathoekwerker in Molenbeek 
krijg ik de ruimte om talenten 

van jongeren te herkennen en hen 
hierin verder te stimuleren.”

Emma De Ruijter, Jeugd- en 
straathoekwerker bij

 Jes in Molenbeek

De aangeboden ondersteuning en begeleiding binnen het 
alumniprogramma is het resultaat van een intensieve samenwerking 
met de alumni en allerhande partners. Voor elk van de drie domeinen 
is er een werkgroep van alumni verantwoordelijk voor een aanbod 
aan leeractiviteiten en initiatieven op maat van onze gemeenschap.  
Jaarlijks wordt er ook een Community Day georganiseerd waarvan het 
programma samen met de alumni wordt vormgegeven. 
Door deze initiatieven geven we voeding aan onze lerende 
gemeenschap, stimuleren we levenslang leren en helpen we de 
impact van onze alumni te vergroten. 
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“Door een  open 
feedbackcultuur te 

introduceren in mijn klas, 
worden mijn leerlingen meer 
gehoord, blijven we samen 
gemotiveerd en nemen zij 

hun leren meer 
in eigen handen.”

Lore Viaene, 
leerkracht Nederlands

“Mijn ideale 
leerkracht weet 

hoe hij echt kan praten 
met leerlingen. Het 
is belangrijk dat 

hij interesse toont 
in ons leven”

Yacer, 16 jaar





Teach for Belgium maakt, 
samen met een vijftigtal andere landen, 

deel uit van het netwerk



Teach for Belgium
Be Central I Kantersteen 10 I 1000 Brussel

02 781 00 18

www.teachforbelgium.org

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

Wil je ons steunen? Doneer dan via de Koning Boudewijnstichting
IBAN BE10 0000 0000 0404

Gestructureerde mededeling: 015/0320/00070
Je kan een fiscaal attest ontvangen vanaf een donatie van €40.


