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In landen met een sterke sociale segregatie in het onderwijs heeft de sociale 
achtergrond van de leerlingen een grotere invloed op het kennisniveau van 
de leerlingen dan in landen met een grotere sociale mix in de scholen.

Allochtoon uit Vlaanderen heeft hoogste kans uit 
19 West-Europese onderwijssystemen om in een 
sociaal gesegregeerde “arme” school te komen: 5 
keer meer kans. 





Rolmodel jobbeurs Rolmodel coachingSensibilisering 
campagnes: 

Hoe werkt het onderwijs?



Inspireren op basis 
van persoonlijke 

verhalen

Motiveren om verder te 
studeren: Unief, 

hogeschool, 2e kans 
onderwijs

Sensibiliseren over de 
arbeidsmarkt: 
Globalisering, 

kenniseconomie… 



Samenwerking 
organisaties met 
brede achterban

Campagnes voor 
ouders en jongeren uit 

kansengroepen

Focus op problematiek 
binnen het onderwijs

Wat is het 
buitengewoon 

onderwijs
& 

watervalsysteem?

Rechten van jongeren 
in het onderwijs



: 

1) TSO met A attest hoger jaar ASO geen toestemming nodig van klassenraad
2)ASO met B attest voor ASO TSO doen en A attest krijgen en jaar overzitten in ASO daarna (als klassenraad toestemming geeft)
3)BSO naar TSO/ASO: je moet A attest BSO hebben en toelatingsklassenraad moet akkoord geven
Regels gelden tot 2e jaar 2e graad, daarna extra voorwaarden om te veranderen. 

Amin zit in 3 TSO en heeft 
een A attest. Amin mag 

naar 4 ASO en heeft geen 
toestemming nodig.

Sara heeft in 3 ASO een  B-attest gehaald 
voor ASO. Sara moet naar 4 TSO. Wanneer 
ze een A-attest haalt in 4TSO dan mag ze 

naar 4 ASO – mits toestemming 
klassenraad. 

Stijn zit in het 3 BSO en heeft een A attest gehaald. Stijn wilt graag 
naar ASO of TSO. Hij mag naar 3ASO/TSO met een A-attest in 3BSO 

en toestemming van de toelatingsklassenraad.

VB slides 
sensibilisering
campagne



1A

1B

2e leerjaar eerste graad

Beroepsvoorbereidend 
leerjaar

ASO/TSO

BSO

1A: Voor wie?
- Houder van getuigeschrift 6e leerjaar lageronderwijs
- Geen houder van getuigeschrift 6e leerjaar 

lageronderwijs onder voorwaarden: 
- 1) Gunstig advies toelatingsklassenraad
- 2) Akkoord van betrokken personen onder advies van 

CLB
- Voor student in1B als positief is afgerond en met 

akkoord van de betrokken personen
- Traject naar tweede leerjaar eerste graad en daarna 

ASO/TSO

2e leerjaar eerste graad: Voor wie?
- Studenten 1A
- Studenten die beroepsvoorbereidend leerjaar 

positief hebben afgerond met gunstige beslissing 
toelatingsklassenraad

- Traject naar het ASO/TSO

Beroepsvoorbereidend leerjaar: Voor wie?
- Studenten 1B
- Traject naar het BSO
- Enkel mogelijk om naar traject ASO/TSO te gaan als 

student overzit in 2e leerjaar eerste graad, mits 
gunstige beslissing toelatingsklassenraad
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Karim had verschillende thuisproblemen tijdens het 
secundair onderwijs. Hij besloot om zijn vrienden te 

volgen naar BSO “kantoor & verkoop”

Zijn vrienden moedigen hem aan om na zijn studies 
verder te studeren omdat hij een vlotte prater is en 
graag nadenkt over oplossingen. Karim besluit om 
“marketing & sales” te volgen aan de hogeschool. 

Na 3 jaar studeren heeft hij een professionele 
bachelor en Karim richt zijn eigen bedrijf op. Hij is 

nu manager van een taxibedrijf en heeft 
verschillende van zijn vrienden in dienst genomen. 
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1 
Intake om 

schoolresultaten te 
bespreken

3
Stappenplan om beter te 

presteren: 
• doorverwijzen 
bijlesorganisaties

• online tools om 
opleidingen te vinden

2
Wake up call om beter te 

presteren
OF

Adviseren studiekeuze





28 Oktober 2017

Rol model job beurs (start) Sensibilisering campagne (start) Rolmodel coaching

January 2018 January 2018

Frequentie: 5-10 keer/ jaar 
over heel Vlaanderen

Frequentie: 4 keer/ jaar over heel 
Vlaanderen



De 3 projecten binnen de methodiek zijn 
aanvullend en versterkend

1) Deelname 
aan rolmodel 
jobbeurs

3) Deelname aan 4 sessies 
rolmodel begeleiding en 
advisering – elke keer bij 
nieuw schoolrapport

2) Deelname aan 2
sensibilisering 
campagnes

Jongere doorloopt het volledig traject met de drie complementaire  projecten, nadien wordt er 
op basis van KPI’s gemeten of er versterking is van de positie binnen het onderwijs. 



KPI’s: wat meten 
we? 

1) Evolutie van schoolresultaten tussen 
begeleiding sessie

2) Aantal ingeschreven in externe 
tutoringprogrammas

3) Aantal met een kwalificatie op einde 
van traject

4) Aantal inschrijvingen in hoger 
onderwijs

5) Evolutie algemeen welbevinden in het 
onderwijs





Stuurgroep
controle-orgaan dat mee kritisch denkt 
over de werking en structuur van het 

protocol. 

lid van één de drie disciplines: onderwijs, 
diagnostiek, cultuursensitiviteit.

Vormgeving aan de werking: 
professioneel handelen en 

wetenschappelijk redeneren stimuleren.

Mentors
Ervaren klinisch psycholoog die de 

hulpverleners kritisch zelfbewust maakt van 
cultuursensitief handelen. 

superviseert moeilijke casuïstieken, 
interpersoonlijk functioneren en handelen 

van de hulpverlener.

Vrijwilligers
Online community met 200+ 

professionals met diverse roots 
uit het onderwijs.

Bereid om ingezet te worden 
bij campagnes en rolmodel 

gesprekken.

Werkgroepen over heel 
Vlaanderen met vrijwilligers in 

de lead. De organisatie geeft de 
tools en informatie.



Stuurgroep

• Prof. Dr Piet Van Avermaet : Hoofddocent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde Universiteit Gent. Directeur steunpunt Diversiteit en Leren

•Prof. Dr Orhan Ağırdağ: Docent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven

•Noel Clycq: Senior onderzoeker en academisch coördinator binnen het EU-FP7-project 'Reducing Early 
School Leaving in Europe'. 

•Prof. Dr Wim Van Den Broeck: Docent Faculty of Psychology & Educational Sciences Vrije Universiteit 
Brussel

•Prof. Dr Ides Nicaise: verantwoordelijke van de Onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren, hoofd 
docent verbonden aan KU Leuven Partners

• Associatie Hoger Onderwijs Antwerpen
• Onderwijsbeleid Stad Antwerpen
• KDG
• IBM



Rihab Hajjaji
Business consultant

Master TEW UA

Vrijwilligersbestand
Momenteel 30+ leden over 

heel Vlaanderen


