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TEACH FOR BELGIUM SINDS 2013
sinds 2013
IN CIJFERS
« Op een dag zullen alle leerlingen dezelfde slaagkansen hebben,
ongeacht hun socio-economische achtergrond »
Sinds de opstart werkten we samen met

128 scholen

48 scholen uit de
Vlaamse Gemeenschap

80 scholen uit de
Franstalige Gemeenschap

Sinds 2013 gaven
onze deelnemers les aan meer dan

75 000 leerlingen
62% vrouwen
Meer dan 2300 mensen
stelden zich kandidaat voor het programma

45% is Nederlandstalig

279 deelnemers

52% geeft wiskunde of wetenschappen
48% geeft Nederlands of Frans
Teach for Belgium stimuleert de uitwisseling
van leraren Nederlands en Frans tussen
de twee grote taalgemeenschappen van het land

zijn gestart als leraar

80% van de taalleraren geeft les

55% is Franstalig

in de andere taalgemeenschap

147

89%

van de deelnemers rondt het 2-jarig
programma succesvol af

deelnemers hebben het
programma afgerond en zijn nu

alumni

87%
is actief

66%

82%
behaalt zijn bewijs van
pedagogische bekwaamheid voor,
tijdens of na het programma
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38% mannen

van de alumni
geeft nog
steeds les

in het brede
onderwijsveld
vzw

Elke deelnemer krijgt meer dan

400 uur

vorming en ondersteuning tijdens
het 2-jarig programma

VOORWOORD
Het minste wat we kunnen
zeggen is dat 2020 een jaar was
vol onverwachte wendingen!
Beste vrienden van Teach for Belgium,
Bij Teach for Belgium stonden de afgelopen maanden
in het teken van het ontwikkelen en testen van nieuwe
manieren om onze startende leraren te werven,
selecteren, vormen en ondersteunen, en de integratie
van digitale hulpmiddelen hierin. Onze visie blijft
dezelfde, maar de uitvoering is anders. Dankzij een
enorme collectieve veerkracht werden de uitdagingen
stuk voor stuk aangegaan en bereikten we onze
doelstellingen.
Helaas behoren de jongeren met wie we werken
tot de groep die het meest werd getroffen door de
gezondheids-, economische en sociale crisis die
Covid-19 teweegbracht. Velen van hen leden onder de
sluiting van de scholen tijdens de lockdown en liepen
aanzienlijke leerachterstanden op.
De plotselinge en gedwongen invoering van het
afstandsonderwijs
confronteerde
leraren
met
ingrijpende veranderingen en dwong hen zichzelf
opnieuw uit te vinden om in contact te blijven met
hun leerlingen, vooral met de meest kwetsbaren. Zij
ontdekten doorheen deze maanden volop nieuwe
digitale tools en methodieken. Deze ongeziene ervaring
leerde ons de volgende strategische lessen:
• Samenwerking tussen leraren moet worden
aangemoedigd om de uitdagingen het hoofd te
kunnen bieden.
• Om élke leerling mee te kunnen nemen in het
afstandsonderwijs zijn er aanzienlijke investeringen
nodig, zowel in de digitale infrastructuur als in de
digitale vaardigheden van leraren.
• Om te voorkomen dat de digitale kloof groter wordt,
moeten technologische oplossingen eenvoudig,
functioneel en voor iedereen toegankelijk zijn.

dan 19.000 leerlingen uit secundaire scholen met een
groot aandeel (kans)arme leerlingen, verspreid over
heel België.
2020 is ook het jaar waarin vele partnerschappen het
levenslicht zagen:
• De verlenging van ons partnerschap met het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond thema’s zoals
samenleven, kritisch denken, zelfkennis, …
• De lancering van een nieuw partnerschap met de
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (VGC)
• De organisatie van de twee “online” zomerscholen
voor meer dan 300 jongeren, in samenwerking met
COCOF, stad Antwerpen, EducIT, Piazza dell’Arte,
Bibliotheek zonder grenzen.
• Een eerste editie van de “Teaching Challenge” in
februari 2020.
In 2021 bouwen we ons programma verder uit op basis
van de lessen van de afgelopen maanden. Daarnaast
zetten we ook steeds meer in op de implementatie
van goede praktijken uit ons model binnen het brede
Belgische onderwijslandschap. De uitdagingen blijven
talrijk, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we met
innovatieve oplossingen een bijdrage kunnen leveren.
Bedankt aan ieder van jullie om onze beweging op
verschillende manieren te ondersteunen. Meer dan ooit
is het streven naar kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen
onze prioriteit.
In memoriam. Bij het afronden van dit verslag vernemen
we het overlijden van de heer Jean Libeert. Sinds 2013
is Jean een gulle donateur en een onvermoeibare
ambassadeur voor de belangen van Teach for Belgium.
Dank aan hem en zijn familie.
Directeur Caroline de Cartier
En de leden van de Raad van Bestuur

• Deze crisis is een kans om ons onderwijsmodel
kritisch onder de loep te nemen, zodat leren een
(h)écht partnerschap wordt tussen leerlingen,
leraren en ouders.
In deze uitzonderlijke context startten op 1 september
2020 opnieuw 50 deelnemers met lesgeven. Samen met
hun voorgangers ondersteunen ze dit schooljaar meer
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WERKEN AAN MEER GELIJKHEID VIA HET ONDERWIJS

KWALITATIEF ONDERWIJS
VOOR IEDEREEN
De COVID-19-crisis confronteerde leerlingen, leraren
en scholen met een nieuw soort onderwijs (het
zogenaamde afstandsonderwijs). Ter herinnering,
de hiermee gepaard gaande leerverliezen waren
al het grootst in scholen met meer kansarme
leerlingen. Teach for Belgium wil dit probleem ten
gronde aanpakken en streeft reeds sinds 2013 naar
kwalitatief onderwijs voor iedereen.
De kwaliteit van een onderwijssysteem zal nooit
sterker zijn dan de kwaliteit van zijn lerarenkorps.
Teach for Belgium selecteert, vormt &
ondersteunt daarom geïnspireerde mensen
met leiderschapspotentieel en een engagement
om bij te dragen aan meer gelijkheid in het
onderwijs. Deelnemers gaan aan de slag als leraren
in knelpuntvakken in secundaire scholen met een
groot aandeel (kans)arme leerlingen, veelal binnen
grootstedelijke context.
Het programma van Teach for Belgium zet in op de
vorming en begeleiding van deelnemers, met een
focus op lesgeven in grootstedelijke scholen en het
ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden. Na het
programma van twee jaar blijven deelnemers als
alumni aan de slag als leraar of kiezen ze voor een
andere impactvolle loopbaan. Teach for Belgium
stimuleert hen hierbij om te kiezen voor een job die
op lange termijn bijdraagt aan een rechtvaardigere
samenleving.

“Het bezoek aan
Teach for Belgium verruimde
ons inzicht in de sterke missie en
de visie van waaruit het programma
ontwikkeld werd. De inspirerende gesprekken
met zowel het team als de deelnemers
bevestigden de interne gedragenheid van deze
visie. Er wordt met een positieve mindset
gedrevenheid en een grote dosis engagement
gericht ingezet op het verminderen van
onderwijsongelijkheden. Dit is een
belangrijke uitdaging die ons allen
nauw aan het hart ligt.”
Soraya Vreye Dienst onderwijsbeleid –
cel lerarenopleiding KU Leuven

MEEWERKEN AAN DUURZAME ONTWIKKELING
Teach for Belgium draagt heel concreet bij aan 3 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

verzeker gelijke toegang tot
kwaliteitsvol onderwijs en bevorder
levenslang leren voor iedereen.
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Dring ongelijkheid in
en tussen landen terug.

Samenwerken om doelstellingen
te bereiken.

1.Witte, K. D., & Maldonado, J. E. (2020). De effecten van de COVID- 19 crisis en het sluiten van scholen op leerlingprestaties en onderwijsongelijkheid. KU Leuven.

WERKEN AAN MEER GELIJKHEID VIA HET ONDERWIJS

“Vorig jaar was
een moeilijk jaar omdat
we niet naar school konden
gaan en van thuis moesten werken.
Ik deed niet meer goed mee. Gelukkig
was mijn leraar Nederlands erg actief.
Elke week stuurde ze ons kleine taken
en mooie schema’s met data. Dankzij haar
heb ik geleerd hoe ik mijn dag moet indelen
en dat heeft mij tot nu toe veel geholpen
bij de organisatie van mijn werk! Ik ben erg
bLij dat ik haar VORIG JAAR heb gehad
en ik hoop haar volgend jaar
weer te hebben.“
Maryam eerlinge van het Institut de
la Sainte-Famille d’Helmet,
Schaarbeek

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

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

53,3%

van de kansarme leerlingen in Belgische scholen heeft
op 15-jarige leeftijd al minstens 1 jaar gedubbeld.

8,8%

van de leerlingen in Belgische scholen verlaat het
secundair onderwijs zonder diploma. Dit percentage
verdriedubbelt bij kansarme jongeren.2

“Mijn ideale
leraar weet hoe
hij echt kan praten
met leerlingen. Het is
belangrijk dat
hij interesse toont
in ons leven.”
Yacer leerling van de
Summer Academy

2. Pisa 2015
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WERKEN AAN MEER GELIJKHEID VIA HET ONDERWIJS

SAMENWERKEN MET DE GEMEENSCHAP
We streven ernaar onze visie, missie en strategie samen op te bouwen met de gemeenschap waarvoor we
werken. Daarom hebben we, naast onze Raad van Bestuur, ook drie aanvullende adviesorganen die ons
ondersteunen.

Deelnemers
Elke lichting deelnemers verkiest enkele vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de afstemming
van het leiderschapsontwikkelingsprogramma. Verschillende keren per jaar komt deze groep samen
om feedback te geven op de geplande trainingen
en de strategische thema’s waar we ons op dat moment op richten.

Alumni
Onze groeiende gemeenschap van alumni vormt
een drijvende kracht in het bereiken van onze
visie. Als actoren van verandering dragen zij, elk
vanuit verschillende professionele rollen, hun
steentje bij aan gelijke kansen. De alumni zijn
vertegenwoordigd in de raad van alumni, BEEM
(Belgian Education Equity Movement), die de
organisatie adviseert. Ze komen verschillende keren
per jaar samen in werkgroepen om uit te wisselen,
bij te leren en nieuwe initiatieven op te zetten.
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Leerlingen
De adviesraad van leerlingen uit partnerscholen
helpt ons ons werk zo goed mogelijk af te stemmen
op de leerlingen waarvoor we ons inzetten. Naast
feedback en advies aan het team, verwoorden
ze ook aan onze leraren wat ze nodig hebben als
leerlingen. Deze zomer namen we met een mooie
ceremonie afscheid van de eerste lichting van onze
leerlingenraad. Ondertussen werden er alweer
5 enthousiastelingen verkozen om de stem van
leerlingen te vertegenwoordigen in deze nieuwe
raad.

WERKEN AAN MEER GELIJKHEID VIA HET ONDERWIJS

“Ik ben enorm blij
dat ik lid mag zijn van
een groep jongeren die
zich wil inzetten om
een verschil te maken
in het onderwijs.”
cindy lid van de
leerlingenraad

“De leerlingenraad
van Teach for Belgium kan
ik in één woord beschrijven:
leren. Bij TfB leert iedereen
veel over zichzelf. Dat is
wat het programma uniek
en uitzonderlijk maakt.”
Noaïm lid van de
leerlingenraad

“Ik heb me bij
Teach for Belgium aangesloten
om me op mijn eigen niveau in te
zetten voor meer rechtvaardigheid
in het onderwijs. Door mee te doen
aan de adviesraad kan ik luisteren
naar de deelnemers en hen helpen
vertegenwoordigen binnen Teach for
Belgium. Het is een manier om na te
denken over de waarden die ons
verenigen en hoe we ze om kunnen
zetten tot concrete acties.”
Hugo leraar wiskunde
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WERVING & SELECTIE
PARCOURS VAN EEN DEELNEMER

Continue vorming
& ondersteuning
Initiële vorming
& ondersteuning

Alumni
Plaatsing

Werving
& selectie

Werving & selectie
We zoeken en selecteren deelnemers die zich willen
engageren om bij te dragen aan meer gelijkheid in
het onderwijs.

“Ik had nooit
gedacht dat ik ooit leraar
ging worden. Teach for Belgium
was er voor mij op het juiste
moment om de durf en het
vertrouwen te vinden om
leraar te worden. Nu vind ik
het zalig om jongeren te zien
groeien in mijn lessen!”
Joke lerares Nederlands

Initiële vorming & ondersteuning
Deze zomer schakelden we over naar een
hybride training om onze leraren voor zowel
contactonderwijs (offline) als afstandsonderwijs
(online) voor te bereiden. De eerste twee weken
richten we ons op het verwerven van pedagogische
en onderwijskundige vaardigheden. Daarna
organiseren we twee zomerscholen waarin de
startende leraren – gecoacht door hun tutors –
praktijkervaring opdoen.

Plaatsing
We stellen alles in het werk om voor elke deelnemer
een voltijdse betrekking te vinden in een school
met een groot aantal sociaaleconomisch kwetsbare
jongeren.
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Continue vorming & ondersteuning
Gedurende twee schooljaren bieden we deelnemers
een veelheid aan leerervaringen om zich te kunnen
ontwikkelen tot geïnspireerde leraren en actoren
van verandering.

Alumni
Onze alumni worden ondersteund bij het uitstippelen van een loopbaan met impact.

WERVING & SELECTIE

9 deelnemers studeerden net
af aan het hoger onderwijs

697 registraties
287 kandidaturen
141 personen doorliepen een selectiedag

21 deelnemers hadden al 1 à 3 jaar
werkervaring in een andere sector

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

8

50 deelnemers
startten met lesgeven
op 1 september

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

Op 1 september 2019 startten de deelnemers
als leraar in deze vakken:

52% talen
24% wiskunde
24% wetenschappen

De jongste
deelnemer is
en de oudste
jaar oud
is

21

55

“De online
selectiedag was
een leuke ervaring. Ondanks
de afstand was het mogelijk
om met de andere kandidaten
in gesprek te gaan. Het team
zorgde ervoor dat iedereen
zich op zijn gemak voelde”
marin leraar wiskunde

Sinds het begin van het programma zet Teach for Belgium zich in om elk jaar nieuwe inspirerende en
geëngageerde mensen naar het onderwijs te brengen. Ondanks de pandemie wist ons werving- en
selectieteam ook dit jaar opnieuw een diverse en sterke groep deelnemers bij elkaar te brengen. De online
selectiemomenten bleken een groot succes en we zijn zeer tevreden over de nieuwe kandidaten.
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VORMING & ONDERSTEUNING
TWEEJARIG
LEIDERSCHAPSONTWIKKELINGSPROGRAMMA
24 dagen initiële
vorming & ondersteuning voor
startende deelnemers
12 dagen basisvorming
10 dagen praktijkervaring in een online zomerschool
2 zomerscholen voor meer dan 300 leerlingen
Summer Academy in Antwerpen
Académie d’Été in Anderlecht

2 reflectiedagen
“Door de
feedbacksessies met
mijn coach neem ik de tijd
om na te denken over de
manier waarop ik lesgeef.
Hier ben ik heel
dankbaar voor.”

Elke deelnemer volgt 12 opleidingsdagen. Daarnaast
worden voortdurend aanvullende leerervaringen
aangeboden, georganiseerd door ons eigen team en
alumni, het Belgische onderwijs- of sociaal werkveld
en het internationale netwerk Teach For All.
Tijdens de twee jaar van het programma
worden de deelnemers op verschillende vlakken
ondersteund. Zo is er een tutor die elke maand
klasobservaties en feedbacksessies inplant,
of onze projectfacilitator die deelnemers bij
vernieuwende initiatieven in hun klas, school of
gemeenschap begeleidt. We moedigen iedereen
ook zoveel mogelijk aan om gebruik te maken
van de lerende gemeenschap van deelnemers en
alumni. Zij vormen een onmiskenbare grote bron
van inspiratie, samenwerking en feedback.

astrid lerares
wiskunde

Initiële vorming
& begeleiding

2-jarig programma

praktijk
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VORMING & ONDERSTEUNING
De leraar als leider
De meest effectieve leraren beheersen dezelfde
vaardigheden als eender welke succesvolle leider in een
andere context. Door in te zetten op leiderschap, vormen
we deelnemers die ook bij hun leerlingen investeren
in zelfbeschikking en zelfontplooiing.

Praktijkgericht leren
Lesgeven leer je het beste door het te doen. We
splitsen elke vaardigheid op in kleinere stappen of
deelhandelingen die we veelvuldig inoefenen.

Inclusief denken in
een diverse wereld
Het geloof in het potentieel van elke leerling staat
centraal in alles dat we doen. We zetten in op het
ontwikkelen van zelfreflectie, burgerschapszin, kritisch
en inclusief denken, zowel bij onze deelnemers als
– via hen – bij de leerlingen.

Een lerende gemeenschap
Elke leraar onderzoekt
We gaan evidence-informed te werk bij het ontwikkelen
van ons programma. We moedigen onze deelnemers
dan ook aan om hun eigen lespraktijk kritisch onder de
loep te nemen, continue feedback te verzamelen en hun
handelen bij te sturen op basis van zelf-evaluatie.

Onderwijs maken doe je niet alleen.
Willen we écht kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling,
dan moeten we samen-leren en samen-innoveren.
Daarom zetten we maximaal in op samenwerking en
het ontwikkelen van collectief leiderschap.

“In juli bezocht ik
als partner van Teach for
Belgium het Summer Institute voor
startende leraren in hartje Brussel.
De startende leraren waren enthousiast
en dat bewijst nog maar eens dat leraren
nood hebben aan concrete vertalingen naar
de klaspraktijk! Even later kreeg ik de kans
om met startende leraren in Brusselse
scholen te spreken. Ze waren heel divers
maar wel stuk voor stuk gedreven om
les te geven aan Brusselse leerlingen.”
Ellen Daniels coördinator
Onderwijscentrum Brussel
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ZOMERSCHOLEN 2020
Sinds de start van het programma organiseert Teach
for Belgium elk jaar twee zomerscholen. Leerlingen
met een leerachterstand kunnen zich, met de
hulp van de toekomstige leraren, voorbereiden
op het volgende schooljaar. De tutoren van Teach
for Belgium ondersteunen de deelnemers bij de
lesvoorbereidingen en geven feedback en tips.
Door de corona-maatregelen van deze zomer
organiseerden we onze twee zomerscholen voor
het eerst grotendeels online, voor meer dan 300
leerlingen. Jongeren, voor wie afstandsonderwijs
niet mogelijk was, kregen de kans om op de school
via computers de lessen te volgen, in een leerrijke
omgeving.

2 zomerscholen
(in Brussel en Antwerpen)
2 weken
300+ kwetsbare leerlingen bereikt
50+ toekomstige leraren
100+ uren training, workshops, oefeningen,
reflectiesessies en groepswerken

70 %

De Summer Academy (Antwerpen)
Dit jaar namen opnieuw heel wat Antwerpse
leerlingen secundair onderwijs deel aan de ‘Summer
Academy’, georganiseerd in samenwerking met
Stad Antwerpen. In de voormiddag faciliteerden
onze toekomstige leraren online lessen wiskunde,
wetenschappen en Nederlands. In de namiddag
nam een team kunstenaars van Piazza del’Arte het
offline over.

Bijna
gaf aan dat de
zomerscholen een positief effect hadden
op hun zelfvertrouwen i.v.m. school

vzw

De Académie d’été (Anderlecht)
Een groot aantal leerlingen uit Brusselse scholen
namen deze zomer deel aan onze jaarlijkse Académie
d’été. Door een samenwerking met COCOF konden
deze leerlingen de lessen thuis online volgen of
op school als dat thuis niet kon. Aan het begin en
het einde van de middag werden de leerlingen
ondersteund door een coach die er mee voor
zorgde dat de leerlingen de remediëringslessen
vlot konden volgen. In de namiddag werden er
externe activiteiten georganiseerd voor zij die daar
zin in hadden.
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“Maar liefst 50%
van de Antwerpse leerlingen
gaf aan thuis onvoldoende
in staat te zijn online lessen
te volgen en maakte gebruik van
het aanbod om op school opgevangen
te worden. Dit toont nogmaals
de nood aan extra ondersteuning
binnen het afstandsonderwijs.”
Dag Coördinator
van de Summer Academy

ZOMERSCHOLEN 2020

“Het was essentieel
dat onze toekomstige
leraren voorbereid waren
op een ‘hybride schooljaar’
en dus ervaring opdeden
in zowel contact- als
afstandsonderwijs.”
Janne trainingcoördinator

“We hebben enorm genoten
van ons virtueel bezoek aan
de zomerschool en de ontmoeting met
het uitstekende Teach for Belgium-team!
We voelen ons bevoorrecht om Teach for Belgium
als programmapartner te hebben. Het team was
in staat om hun zomeropleiding en -scholen snel
en efficiënt aan te passen in een hybride systeem
waardoor het leerproces van zowel de leraren als
de leerlingen in moeilijke omstandigheden
gegarandeerd werd. Blij te zien hoe dit deze leraren
in staat zal stellen om meer dan 10.000 leerlingen
te bereiken in de komende twee jaar. Gefeliciteerd
aan het team en de toekomstige leraren voor
hun inzet en professionaliteit!”
Bradley McGuire Deputy Public Affairs Officer
U.S. Embassy Brussels
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SAMENWERKINGEN MET SCHOLEN
24 partnerscholen in
de Vlaamse Gemeenschap
> Inclusief 8 nieuwe partnerscholen

24 partnerscholen in
de Franstalige Gemeenschap
> Inclusief 3 nieuwe partnerscholen

“Teach for Belgium
biedt een sterke aanvulling
op de aanvangsbegeleiding
voorzien in het
secundair onderwijs.”
Chantal Van Hove
directrice van het Stedelijk
Lyceum Pestalozzi

“Teach for Belgium
heeft ook voor
de scholen zelf (directies,
coördinatoren, ...) een
interessant aanbod
aan activiteiten.”
Directeur van het
Scheppersinstituut
Antwerpen
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Onze partnerscholen
bieden de mogelijkheid aan
onze deelnemers hun engagement
om te zetten in concrete impactvolle
praktijken in de klas en in de school.

89% van de deelnemers rondt het
2-jarig programma succesvol af.
11%

Slechts
stopt met lesgeven binnen de
jaar.

2

Partnerscholen werden opgenomen in een onlineleergemeenschap om tijdens de lockdown goede
praktijken rond afstandsonderwijs voor kwetsbare
leerlingen uit te wisselen. Daarnaast verleenden
verschillende partnerscholen hun medewerking
aan de Corona-bevraging bij 1.000 leerlingen.

SAMENWERKINGEN MET SCHOLEN
PROJECTEN
Het coronavirus hield onze gemeenschap van leraren en alumni niet tegen om ook dit jaar een reeks
prachtige initiatieven in hun scholen te organiseren. Zowel in de Vlaamse als Franstalige Gemeenschap
werden prachtige projecten bedacht en uitgevoerd. Hieronder delen we een kleine selectie.
Fiona en Marielle wilden hun leerlingen laten zien dat een taal leren ook
op een creatieve manier kan. Tijdens de poëzieweek organiseerden ze
een uitwisseling tussen hun Nederlandstalige en Franstalige klas. De
leerlingen van Fiona schreven gedichtjes voor de klas van Marielle,
waarna de leerlingen van Marielle de gedichtjes voorlazen en prijzen
maakte voor de klas van Fiona.

“Dankzij de poëzieweek
kregen we de kans om met
de hele groep mooie poëzie te
schrijven en vooral te presenteren
aan mensen buiten de school. Ik
ontdekte ook vele talenten van de klas:
zij die kunnen rappen zij die kunnen
zingen ... Kortom deze week gewijd
aan het Nederlands was zowel
dynamischals lonend.”
“Het was
Benkassem leerling van het
Athénée Royal Serge Creuz,
geweldig om
Molenbeek
de motivatie in mijn
leerlingen naar
boven te zien komen.”
Marielle lerares
Nederlands

Toon is naast leraar fysica en chemie ook een triatlonatleet. Tijdens de
lockdown creëerde hij samen met de leraren L.O. en zijn leerlingen
een groep op de sport-app Strava. Via de app postte hij elke week
nieuwe uitdagingen voor zijn leerlingen waarbij ze zo lang mogelijk
moesten fietsen of lopen. Aan het einde van de week werd er een
rangschikking opgemaakt en werden de resultaten gedeeld via het
Instagram account dat hij speciaal voor de lockdown had aangemaakt.

“Het werd een
echte competitie
waarbij de leerlingen
het opnamen tegen
de leraren.”
TOon leraar
wetenschappen

Noé wilde zijn leerlingen tonen hoe zijn lessen chemie ook in de
praktijk kunnen worden toegepast. Samen met zijn leerlingen maakte
hij zeep en shampoo, die hij daarna met zijn leerlingen naar organisaties
bracht die kwetsbare groepen helpen. Door het grote succes van zijn
initiatief is hij nu zijn project verder aan het ontwikkelen zodat ook
andere leraren en leerlingen dit kunnen organiseren.
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WAT NA DE 2 JAAR?
Dit jaar rondde de 5de lichting deelnemers hun
leiderschapsprogramma af. Hiermee sluiten 38
nieuwe actoren van verandering zich aan bij onze
alumni gemeenschap.

147 alumni

66% geeft nog steeds les
87% is actief in het brede onderwijsveld

Zelfs na het tweejarig leiderschapsontwikkelingsprogramma blijven we onze deelnemers ondersteunen. De alumni-werking is gericht op het
verbinden van mensen met gelijke interesses,
samen leren en co-creatie van initiatieven of
projecten. Op basis van hun eigen interesses en
engagement, groeperen alumni zich in thematische
werkgroepen:

Lesgeven en schoolleiderschap
Een werkgroep die uitwisselingen tussen leraren
stimuleert, vormingen opzet en leraren ondersteunt
om door te groeien naar coördinerende rollen
binnen de schoolomgeving.

BELeidsvorming en -belangenbehartiging
De alumni uit deze werkgroep komen samen om bij
te leren en op zoek te gaan naar manieren om bij
te dragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals
(onderwijs)ongelijkheden, het lerarentekort en de
herwaardering van het lerarenberoep.
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Sociaal ondernemerschap
Deze werkgroep promoot innovatief denken,
samenwerken, vorming en netwerking. De alumni
helpen startende leraren met projecten opzetten
in hun school en brengen alumni die een eigen
project willen opstarten samen.

Onderwijs in internationale context
Een werkgroep die de internationale onderwijsagenda
goed opvolgt. Ze stimuleert uitwisselingen over
regionale en nationale grenzen en promoot
internationale leeropportuniteiten.

Community Day
De alumni uit deze werkgroep zijn de drijvende
kracht achter ons jaarlijks evenement waarop
alumni, deelnemers en partners samen leren en
nadenken over onderwijs en gelijke kansen.

WAT NA DE 2 JAAR?
3 ALUMNI AAN HET WOORD
Mishka werkte twee jaar als lerares Nederlands in
de school Institut Notre Dame in Anderlecht. Na
afloop van haar deelname aan het programma
startte ze als zorgcoördinator in de OKAN-school
Anneessens-Funck in Brussel, waar ze mee het
GOK- en zorgbeleid uitschrijft. Samen met de
coördinator op school zorgt ze voor de opstart
van projecten en proberen ze met externe
organisaties een breder beleid uit te werken. Met
de leerlingbegeleider van de school volgt ze de
leerlingen zo goed mogelijk op.

“Ik heb enorm
veel geleerd van Teach
for Belgium en gebruik het
nog dagelijks in de job die
ik nu doe. Ik onthoud zowel
de training weekends
als het voor de klas
staan zelf.”
Mishka Alumni

Fiona is sinds 2015 lerares Nederlands in een school van WBE in
Brussel, waar ze ook als deelnemer startte. Sinds een paar jaar is ze
betrokken bij verschillende projecten met organisaties zoals 100’000
Entrepreneurs of Story-me. Ze richtte de organisatie ‘Sprout to Teach’
op en werkt sinds juli samen met een voormalige deelnemer, Gloria,
aan de opstart van Teach for Congo.

“Teach for Belgium
is voor mij een welkom duwtje
in de rug om me extra in te zetten
voor de kinderen en vooral niet
te vergeten waarom ik daar elke
dag sta: bijdragen aan kwaliteitsvol
onderwijs voor elk kind. Zonder
Teach for Belgium zou ik zeker niet
de lerares zijn die ik nu ben
en daar ben ik heel
dankbaar voor.”
Fiona Alumni

“In deze functie
kan ik mezelf verder
blijven ontwikkelen en
blijven bijdragen in de strijd
tegen sociale ongelijkheid.
Zonder mijn ervaring bij TfB
was ik niet opgewassen geweest
voor de uitdagingen waar
ik in deze job mee
te maken krijg.”
Bert Alumni

Bert begon een paar jaar geleden als leraar
Nederlands in een school in Elsene. Nu is hij
coördinator Beleid & Kwaliteit op de afdeling
Studietoelagen van AHOVOKS (Agentschap
voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties en Studietoelagen). Voor deze functie
kan hij zijn juridische achtergrond, ervaring in
het onderwijslandschap en sociaal engagement
combineren.
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EVENEMENTEN & PROJECTEN IN DE KIJKER
Teach for Brussels
In maart ging het project “Teach for Brussels”
van start, dankzij ondersteuning van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. 10 extra deelnemers
gingen aan de slag binnen het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel. In samenwerking met het
Onderwijscentrum Brussel wordt de ondersteuning
van de 30 leraren binnen dit project verder
uitgebouwd, afgestemd op de Brusselse context. De
foto hiernaast toont Minister Sven Gatz op bezoek
bij het project.

Teaching challenge
Op maandagnamiddag 2 maart vond de eerste editie van de “Teaching
Challenge” plaats, een concrete actie om het lerarenberoep te
herwaarderen. Acht bekende Belgen werden uitgedaagd om 1 uur les
te geven in één van onze partnerscholen. Onder andere Bart Somers
(Open VLD), Alix Battard (RTLinfo) en Beatrice Delvaux (Le Soir) gaven
het beste van zichzelf als leraar.

Super Profs
Sinds 2019 kunnen we rekenen op subsidies van het Brussels Gewest voor ons project “Super Profs”,
een project dat zich richt op het ondersteunen van educatieve projecten rond burgerschap, racisme,
samenleven, empowerment, anti-radicalisering en samenwerking. Door deze ondersteuning werden heel
wat extra projecten opgestart waardoor we veel leraren en leerlingen hebben kunnen bereiken.
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INKOMSTEN EN UITGAVEN
INKOMSTEN
51% stichtingen

10% private sector

38% publieke sector

1% persoonlijke giften
*Opgemaakt in november 2020

BESTEDINGEN

100% = 1 110 000€*
14%
werving & selectie

41%
vorming,
ondersteuning &
alumni

26%
partnerschappen en
belangenbehartiging

4%
communicatie

15%
Transversale
organisatorische kosten

De loonkosten van onze teamleden zijn mee opgenomen in het departement waarin ze werken.
De lonen van onze deelnemers worden betaald door de gemeenschap waarin ze lesgeven.
*Opgemaakt in november 2020

DIT ZIJN ONZE FINANCIËLE PARTNERS
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RAAD VAN BESTUUR & TEAM
OPERATIONEEL TEAM
Directrice: Caroline de Cartier
Human resources: Manoëlle Lantonnois
Financiën en administratie: Nabil Boudoukhane
Werving en selectie: Manoëlle Lantonnois,

Janne Billiet, Joséphine de Bergeyck,
Marlies De Meester
Vorming en ondersteuning: Catherine Leclef, Janne
Billiet, Julie De Wit, Vinciane Costa,
Nicolas De Lobel, Yohann Fleury, Jim Lafère,
Safâa Smida, Harold Somers, Florence Thiebaut
Partnerschappen en gemeenschap: Klaartje Volders,
Nada Al-Kadi, Lieselore Beckers, Dag De Baere,
Céline Grandjean, Harold Somers

DE RAAD VAN BESTUUR
Etienne Denoël - voorzitter en medeoprichter Teach for Belgium, ASBL Agir pour l’Enseignement
Taoufik Amzile - Ascentis Consulting
Jamila Ben Azzouz - Wake Up HR
Bernadette Devillé - Don Bosco Instituut
Philippe Mauchard - Medeoprichter Teach for Belgium, Chief Investment Officer, SPDG
Pierre Pirard - Medeoprichter Teach for Belgium, Consultant
Xavier Prats Monné - Teach For All, ex-Europese Commissie DG Onderwijs en Cultuur
Yves Slachmuylders - McKinsey

SAMENWERKING MET PARTNERS
Om voor verandering te zorgen, werken we samen met de verschillende actoren van het onderwijs
zoals schoolnetwerken, scholen, kabinetten en administratie, universiteiten, hogescholen, … en talrijke
verenigingen zoals: 100000 entrepreneurs, Annoncer la couleur, Apeda, Ashoka, BeEducation, Bibliotheek
Zonder Grenzen, Boost, Cool@School, Dakira, Debate Ville, DUO for a Job, EducIT, Edunext, Festival Out
of the Books, Les ambassadeurs de l’expression citoyenne, Make it Happen, Missaly, PARLER, Pathways,
Schola ULB, School Zonder Racisme, SODA +, Step2you, Toekomst Atelier De l’Avenir, Veranderwijs.nu, …

Bedankt voor jullie vertrouwen!
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Teach for Belgium maakt,
samen met een zestigtal andere landen,
deel uit van het netwerk
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Maak samen met ons het verschil
Doneer online via de Koning Boudewijnstichting, scan de QR-code of doneer rechtstreeks

op onze rekening IBAN BE10 0000 0000 0404
Gestructureerde mededeling: 015/0320/00070
Vanaf een gift van €40 ontvang je in 2020 een fiscaal attest voor een belastingvermindering van 60%.

Ontdek meer over Teach for Belgium via:

www.teachforbelgium.org

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

