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Samenvatting 

Wat? Wie?  Waar? Wanneer? Hoe? Doel? 

Jongeren rekruteren voor het project 

1. Contact opnemen met 
scholen   

Projectcoördinator 
en 
projectmedewerkster 

Bureau, ter 
plaatse bij 
scholen 

September 21 
tot maart 22 

* Sociale mediaberichten 
* (Herhaaldelijk) bellen 
* Daarna een mail met info sturen, 
met een nota over het project 
(bijlage 1) 
* Kennismakingsgesprek op school  
* Affiches 

*Het project komen 
voorstellen aan leerlingen 
(workshop) 
*De school prikkelen rond 
het thema 
* Scouts vinden die 
jongeren kunnen 
aanmoedigen om deel te 
nemen. 

2. Contact opnemen met het 
jeugdwerk 

Zie aanpak voor 
scholen 

Zie aanpak voor 
scholen 

Zie aanpak 
voor scholen 

Zie aanpak voor scholen Zie aanpak voor scholen 

3. Workshop geven aan 
jongeren  

Projectcoördinator In scholen en 
jeugdorganisaties 

Maart 21 tot 
en met mei 
22 

* Afspraken met de aanwezige 
leerkracht maken over diens input 
* Kahoot quiz over talenten jongeren 
(bijlage 2) 
* Video's 
* Kaartspel over beroepen (bijlage 3) 
* Open gesprek 
* Inschrijvingslijst laten rondgaan  

*Jongeren laten inschrijven 
voor het project 
*Jongeren prikkelen: 
misschien is lerarenberoep 
iets voor mij? 
*Vooroordelen over het 
lerarenberoep 
bespreekbaar maken 

Wat? Wie?  Waar? Wanneer? Hoe? Doel? 
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4. Op de Meir/aan de 
schoolpoort jongeren 
aanspreken  

Projectcoördinator Op de 
Meir/schoolpoort 

September 21 
tot maart 22 

* Jongeren in groep aanspreken 
* Vragen stellen over het beroep 
* Flyers over het project uitdelen 
(bijlage 4) 

*Jongeren laten inschrijven 
voor het project 
*Jongeren prikkelen: 
misschien is lerarenberoep 
iets voor mij? 
*Vooroordelen over het 
lerarenberoep 
bespreekbaar maken 

5. Online communicatie  Projectcoördinator 
en 
projectmedewerkster 

Online September 21 
tot april 22 

* Nieuwe website en 
Instagramaccount  
* Facebook, Twitter en 
nieuwsbrieven van deelnemende 
organisaties 
* (Digitale) affiches 

* Doelgroep bereiken en 
warm maken voor project. 

6. Wedstrijd (quiz) 
 

Projectcoördinator 
en 
projectmedewerkster 

Online  * Vragen van de quiz voorbereiden 
* Prijs kiezen 
* Communicatie van de wedstrijd 
* Bepalen van de winnaar 
* Opsturen prijs 

* Jongeren toeleiden naar 
de projectwebsite en 
informeren over het project 
* Via de quiz enkele 
vooroordelen over het 
beroep bijstellen. 

Opstart begeleiding 

7. Intake gesprek met jongere 
en coach  

Projectcoördinator, 
coach en jongere 

Online (gezien 
COVID), idealiter 
ter plaatse 

Maart tot en 
met mei 22 

* Via online meetings 
* Vragenlijst over motivatie, 
talenten, werkpunten (bijlage 5) 

* Jongere en coach aan 
elkaar koppelen.  
* Kennismaking tussen 
jongere en coach en nagaan 
wat de werkpunten zijn van 
de jongere en hoe 
hij/zij/hun naar het 
lerarenberoep kijken. 

Wat? Wie?  Waar? Wanneer? Hoe? Doel? 
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8. Focusgroep met KdG voor 
impactevaluatie  

Projectcoördinator, 
jongeren en KdG 

Antwerpen Maart tot en 
met mei 
(afhankelijk 
van de 
toestroom 
jongeren) 

* Groepsgesprek * Nagaan hoe de jongeren 
die deelnemen aan het 
project kijken naar het 
lerarenberoep bij aanvang 
van het traject. 

Activiteiten met de jongeren 

9. Gesprek met leerkracht  Projectcoördinator, 
jongeren en 
leerkracht 

Online Maart en 
april 22 

* Een gedreven leerkracht vinden (bij 
voorkeur met migratieachtergrond) 
* Voorgesprek met die leerkracht: 
wat is het doel? 
* Een gemeenschappelijke datum 
vastleggen 
* Het gesprek modereren 
* Verslag van het gesprek voor de 
coach 

* Het lerarenberoep leren 
kennen door vragen te 
stellen en in gesprek te 
gaan met een leerkracht. 
Best hiervoor een 
leerkracht te nemen die 
niet enkel bezig is met 
lesgeven, om een ander 
beeld te geven van het 
beroep. 
* De jongeren 
samenbrengen om een 
community gevoel te 
creëren 

10. In een huiswerkklas helpen  Projectcoördinator, 
jongeren en 
coördinatoren 
huiswerkklas 

Huiswerkklas in 
Antwerpen 

April en mei 
22 

* Afspraken maken met de 
huiswerkklas 
* Data vastleggen 
* De jongere ondersteunt kinderen in 
de huiswerkklas 
* Debriefingsmoment met coach 

* Het zelfvertrouwen van de 
jongere verhogen 
* De jongere laten proeven 
van differentiatie en 
versterken in het helder 
uitleg geven 
* De jongere in contact 
brengen met leerlingen 

Wat? Wie?  Waar? Wanneer? Hoe? Doel? 
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11. Een les observeren  Projectcoördinator, 
coördinator 
stageschool en 
jongeren 

School in 
Antwerpen 

April en mei 
22 

* Scholen vinden voor observatie 
* Afspraken maken met een 
leerkracht 
* Toestemming van school waar de 
jongere les volgt krijgen, en van de 
ouders (zie aanwezigheidsattest in 
bijlage 6) 
* De jongere observeert een 
interessante les 
* Debriefingsmoment met coach 

* De jongere een 
realistischer beeld van het 
beroep geven 

12. Terugkoppelingsmoment met 
jongeren en coaches 

  

Projectcoördinator, 
coach en jongere 

Online April en mei 
22 

* Online gesprek, telefoon * Nagaan hoe de jongeren 
en de coaches de 
samenwerking en het 
project ervaren om 
eventueel bij te sturen 
* Ondersteuning bieden 
waar nodig. 

13. Les geven  Projectcoördinator, 
coach en leerkracht 
en jongere 

Stageschool April en mei 
22 

* Afspraken maken met leerkracht 
over lesinhoud en begeleiding bij de 
voorbereiding 
* Voorbereiding les 
* Afwezigheidsattest leerling regelen 
* De jongere geeft les 
* Debriefingsmoment met leerkracht 
en coach 

* De jongere proeft van hoe 
een lesvoorbereiding 
gebeurt 
* De jongere ervaart wat 
het betekent om voor de 
klas te staan. 

Wat? Wie?  Waar? Wanneer? Hoe? Doel? 
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14. De leerling volgt vorming Projectcoördinator, 
coach, jongere, 
vormingsverstrekker 

Vormingsplaats 
(online, op 
locatie) 

April en mei 
22 

* Samen met de coach afstemmen 
over de nodige vormingen voor de 
leerling 
* Vormingsaanbod samenstellen 
* Inschrijving faciliteren en betalen 
* Jongere herinnering sturen van de 
datum van de vorming 
* Nagaan bij de coach hoe de 
vorming verlopen is 
 

* De leerling voorbereiden 
op de lerarenopleiding  

15. Voorbereiding op de 
instaptoets 

Coach, jongere Online of live Juni-juli/22 * Gesprek live of via zoom, over de 
noden, studiemethode en 
evaluatieprocedure van de 
instaptoets 
* Ondersteuning rond inhoudelijke 
vragen 
 
 

* Het zelfvertrouwen van de 
jongere en de slaagkansen 
voor de instaptoets doen 
stijgen. 
* De kansen op inschrijving 
voor de lerarenopleiding zo 
hoog mogelijk maken. 

Afronding project 

16. Algemene terugkoppeling 
activiteiten met jongere en 
coach 

Projectcoördinator, 
coach en jongere 

Online of live mei/22 * Live of via zoom * Nagaan hoe de jongeren 
het project in zijn geheel 
hebben ervaren  
* Nagaan wat ze geleerd 
hebben over zichzelf en het 
lerarenberoep. 

Wat? Wie?  Waar? Wanneer? Hoe? Doel? 
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17. Exitgesprek met jongeren die 
het project verlaten 

 
  

Projectcoördinator, 
coach en jongere 

Online of live Op het 
moment van 
de beslissing 

* Gesprek 
* Vragenlijst (bijlage 7) 

* Zicht krijgen op de 
redenen van het afhaken 
van de jongere 
* De jongere een laatste 
keer prikkelen 
* De impact van de 
deelname van de jongere 
aan het project verankeren: 
wat heeft de jongere 
geleerd? 

18. Impactevaluatiegesprek met 
jongeren en KDG  

Projectcoördinator, 
jongeren en KdG 

Live of online begin juni 22 * Gesprek ter plaatse * Nagaan hoe de 
activiteiten de kijk van 
jongeren op het beroep 
hebben veranderd en hun 
motivatie heeft doen stijgen 
om zich in te schrijven in de 
lerarenopleiding. 
* De impact van de 
deelname van de jongere 
aan het project verankeren: 
wat heeft de jongere 
geleerd? 
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Toelichting stappen draaiboek 

A. Jongeren rekruteren voor het project 

1. Via scholen 

 

Contact leggen met scholen is een uitdaging. Daarom leggen we hieronder in detail uit welke stappen best ondernomen worden om in een school binnen te 

geraken. 

 

Stap 1: Zoek de contactgegevens van scholen op het internet. Sommige steden beschikken over een website die de contactgegevens van alle scholen 

bundelt. Voor stad Antwerpen: https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/over/scholenzoeker  

 

Stap 2: Stuur de school een mail met korte info over het project (zie nota in bijlage 1). Vertrek van het bestrijden van het lerarentekort: we bieden een 

deel van de oplossing. Op die manier zullen scholen meer interesse tonen in je project. 

 

Stap 3: Bel de school en verwijs naar de mail: 

- Vraag bij welke persoon je terecht moet voor deze vraag. 

- Leg het project uit. 

- Vraag of je langs kan komen om het meer in detail voor te stellen aan de schooldirectie, of een workshop kunt geven aan één of meerdere klassen. 

 

Maak indien mogelijk een afspraak met de directeur van de school. Op die manier heb je een persoon waarmee je regelmatig contact kunt houden. Dit 

maakt het ook gemakkelijker om info uit te wisselen over klassen en beschikbare momenten om het project te komen voorstellen. Leerkrachten willen soms 

niet ingaan op zulke vragen, het is dus goed om een directeur te hebben die achter het project staat. 

Waar men mee moet rekening houden 

• Scholen reageren niet altijd snel op vragen van externe organisaties. De vraag om een project voor te stellen aan jongeren dient soms meerdere keren 

herhaald te worden vooraleer ze bij de juiste persoon terecht komt. 

 

• Sommige scholen stellen vragen over de focus op één bepaalde groep jongeren (jongeren met migratieroots). Dit is zeker het geval bij scholen die geen 

diverse leerlingenpopulatie hebben. Het is goed te verduidelijken dat de workshop interessant is voor alle jongeren. Argumenten die kunnen helpen:  

 

https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/over/scholenzoeker
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o Er is een nijpend lerarentekort 

o In deze context is de ondervertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in de lerarenopleiding en in lerarenkamers 

zorgwekkend, al zeker gezien de demografie. 

o De redenen voor de beperkte instroom van witte leerlingen en leerlingen met een migratieachtergrond in de lerarenopleiding lopen op 

sommige vlakken gelijk, maar er zijn ook specifieke drempels voor deze tweede groep. Het project speelt daarop in.  

 

2. Via jeugdverenigingen, animatorcursussen 

Jeugdverenigingen die activiteiten organiseren voor de doelgroep zijn een goede piste om jongeren te vinden. Het voordeel is dat jeugdwerk.st.ers vaak een 

vertrouwensband hebben met hun jongeren. Jeugdverenigingen die jongeren inschakelen als animatoren zijn ten zeerste aan te raden. We merkten 

doorheen het project dat jongeren die een animatorcursus volgden of als animatoren hadden gewerkt de meeste interesse toonden voor het project en het 

lerarenberoep. 

De werkwijze loopt grotendeels gelijk met wat hierboven voor scholen gold: jeugdorganisaties vinden, mailen, bellen, langsgaan.  

Bij het telefoongesprek zelf kunnen wel andere klemtonen gelegd worden. Hoewel ook naar het lerarentekort verwezen kan worden, zijn jeugdorganisaties 

wellicht vatbaarder voor andere argumenten: 

• Jongeren met en zonder migratieachtergrond hebben nood aan rolmodellen. Dit komt hun prestaties en welbevinden ten goede. 

• Een meer diverse leraarskamer heeft meer voeling met alle jongeren 

• Op vlak van beeldvorming (wie beschikt over kennis en vaardigheden om les te geven?) is een meer diverse leraarskamer belangrijk. 

Voorzie flyers (bijlage 4) met info en contactgegevens zodat de jongeren gemakkelijk de projectverantwoordelijke kunnen contacteren. 

 

3. Workshop aan jongeren 

Vooraf 

Stap 1: scholen en jeugdorganisaties overtuigen om tijd vrij te maken voor een of meerdere workshops (zie boven). 

Stap 2: een moment vastleggen 

Stap 3: de aanwezige leerkracht of jeugdwerker briefen over het verloop. 
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Bespreek de workshop op voorhand grondig met de leerkracht of jeugdwerker die aanwezig is. Zijn/haar betrokkenheid en aanmoedigingen om mee te doen 

aan het project kan veel betekenen. 

De workshop zelf 

Nodig materiaal:  

• PowerPoint (zie bijlage) 

• Kahoot quiz (bijlage 2) 

• Kaartenspel (bijlage 3) 

• Video’s 

o ORBIT, Nicola, kleuteronderwijzeres 

o KdG, We lieten meneer Doustdar reageren op clichés uit het middelbaar onderwijs  

o Klasse, ‘Leraren veranderen levens’ 

• Beamer 

Duur: 1 lesuur (50 minuten) 

Scenario  

• Aan de hand van een (online) vragenlijst (Kahoot quiz) verken je over welke kwaliteiten of interesses van een goeie leerkracht de jongeren 

beschikken. 

 

• Met een kaartenspel probeer je na te gaan wat belangrijk is voor hen bij het kiezen van een bepaalde job: 

o op elke kaart wordt één job jobs anoniem beschreven met hun voor- en nadelen. 

o De leerlingen rangschikken die jobs van de job die ze het liefst zouden doen naar de job die ze het minst graag doen.  

o Ze leggen daarna hun eerste keuze uit.  

 

• Via een klasgesprek en videomateriaal over leerkrachten probeer je hen het belang van het lerarenberoep te doen inzien en hen te 

motiveren voor het beroep en het project. 

 

• Op het einde bekijk je wie zich wil inschrijven en neem je hun contactgegevens. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=692X4KzTJ0I
https://youtu.be/htczUSAPzJo
https://www.youtube.com/watch?v=QNTCuIlfGeo
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Aandachtspunten 

• Vertel niet op voorhand aan de jongeren waarover je komt spreken en laat dit ook weten aan de leerkracht/jeugdwerker die je zal 

aankondigen. Dit zou de jongeren namelijk kunnen beïnvloeden in hoe ze antwoorden op vragenlijsten en hoe ze zich in het gesprek 

opstellen.  

 

• Gebruik videomateriaal waarin leerkrachten op een positieve manier getoond worden en waarin hun impact op leerlingen getoond wordt. 

Dit kan de jongeren raken. 

 

4. Publieke ruimte 

Voor het project ‘diverse leraarskamer’ waren we door de COVID crisis genoodzaakt om jongeren aan te spreken op straat, meer bepaald op de Meir van 

Antwerpen en deels ook aan de schoolpoort.  

Dit bleek een goede plaats om jongeren te bereiken. Qua tijdstip kozen we van 15u40 tot 17u.  

Vooraf 

• Stap 1: zoek een plek en tijdstip waar de doelgroep veel passeert (straat, winkelcentrum…) 

Net na de schooluren is meestal een goed moment. Dit verschilt echter van school tot school. Het is aangeraden hen aan te spreken op plekken dicht bij 

scholen. Andere plekken waar jongeren vaak samenkomen: pleintjes, winkelcentra, bibliotheken, enz. Het weerbericht bekijken is geen overbodige luxe. 

• Stap 2: bereid je vragen voor en bereid je ook voor om boeiende gesprekken aan te gaan.  

 

• Stap 3: maak een document om namen, telefoonnummers en mailadressen op te schrijven. 

 

• Stap 4: print de flyers over het project. 

 

 

Het gesprek zelf  

Het werkt beter om jongeren aan te spreken die in groep zijn. Jongeren staan dan meer open voor een gesprek. Jongeren die alleen zijn, zijn namelijk soms 

wantrouwig. 
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Neem na het gesprek de contactgegevens van de geïnteresseerde jongeren en contacteer hen de dag zelf. Contacteer de jongeren eerst via telefoon en 

dan via mail. 

 

5. Via sociale media de doelgroep bereiken 

Een specifieke website waar informatie over je aanbod te vinden is, heeft veel meerwaarde. Het vormt het visitekaartje van het project, zowel voor de 

leerlingen als voor partners. Zie www.diverseleraarskamer.be  

Gezien het grote gebruik van sociale media door jongeren, is een aanwezigheid op sociale media (Facebook, Instagram, Twitter, eventueel ook Tik Tok) 

onmisbaar. Naargelang het huidige gebruik en bereik van de trekker van het project op die verschillende platformen, kan de communicatie via de sociale 

media-accounts van de organisatie verlopen, of op nieuwe specifieke profielen voor het project. We kozen ervoor om voor Facebook en Twitter de 

organisatieprofielen te gebruiken, maar maakten wel een nieuwe Instagrampagina aan.  

Inhoud 

• Maak een aantal posts die jongeren aanmoedigen om deel te nemen aan het project.  

• Maak ook gebruik van stories om leerkrachten en scholen aan te trekken. Ze zijn de ingangspoort binnen een school om het project voor te stellen 

en dus jongeren te vinden.  

• Probeer rechtstreeks aan jongeren te vragen om jou te volgen en je posts te delen. Vraag ook hetzelfde aan jeugdorganisaties. 

• Het gebruik van video’s die genomen werden in contexten waar jongeren aanwezig zijn, werkt goed.  

• Het is beter om eigen getrokken foto’s te gebruiken, zodat jongeren zich er meer in kunnen terugvinden. Stockfoto’s kunnen werken, maar komen 

al snel wat kunstmatig over. 

 

6. Wedstrijd 

Een online wedstrijd in de vorm van een quiz, waarbij jongeren iets kunnen winnen, kan ook werken om hen naar de website te lokken.  

De wedstrijd kan op alle sociale mediakanalen aangekondigd worden. Ook tijdens de workshops of andere gesprekken met jongeren kan ze aandacht 

krijgen. Het is wel belangrijk dat de nodige informatie om aan de wedstrijd deel te nemen alleen op de website staat. 

Het doel van de wedstrijd is tweeledig:  

• Het project bekendmaken 

http://www.diverseleraarskamer.be/
https://www.instagram.com/diverse_leraarskamer/
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• Via de vraag (of vragen) van de quiz prikkelen rond het lerarenberoep. 

De wedstrijd dient laagdrempelig genoeg te zijn. Kies een klein aantal vragen (maximum 3) die gemakkelijk op te lossen zijn. Bij voorkeur vragen die ook een 

vooroordeel over leerkrachten ontkracht. 

Kies een aantrekkelijke prijs, bijvoorbeeld Bluetooth luidsprekers. 

 

B. Opstart begeleiding 

7. Intake gesprek met jongere en coach 

Vooraf 

• Stap 1: de vragen in samenspraak met de coach bepalen (zie gedetailleerde vragenlijst in bijlage 7) 

• Stap 2: een gemeenschappelijk moment vastleggen 

Verloop gesprek tussen jongeren en coach  

• Coach en jongere stellen zich aan elkaar voor.  

• De jongere wordt bevraagd om te weten wie hij/zij is: talenten, ervaring in het werken met kinderen, hoe denkt de leerling over het lerarenberoep, 

welke werkpunten zijn er, enz.  

• Op het einde wisselen de jongere en coach hun gegevens uit. 

• De coach bekijkt dan samen met projectcoördinator wat het beste traject zou kunnen zijn voor de jongeren die begeleid worden. 

Aandachtspunten 

• Communiceer op voorhand aan de coach welke vragen je wilt stellen.  

• Stuur reminders aan de leerling om hem eraan te doen herinneren dat jullie afgesproken hebben. De kans is reëel dat de afspraak anders vergeten 

wordt of dat de leerling niet afkomt.  

 

8. Focusgroep met KdG voor impactevaluatie 

De focusgroep is een gesprek met leerlingen, de onderzoeker en de projectcoördinator. De leerlingen krijgen enkele vragen om te zien hoe ze kijken naar het 

lerarenberoep voor het project. Na het project kunnen we zo nagaan of hun kijk veranderd is. 
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Vooraf 

• Stap 1: maak afspraken met een externe voor de impactevaluatie. 

 

De impactevaluatie gebeurt best onder deskundige begeleiding van een externe partner. Universiteiten en hogescholen hebben expertise rond 

impactevaluatie en kunnen dit op zich nemen. 

 

• Stap 2: controleer de leeftijd van je jongeren. 

 

Dit is belangrijk omdat de gesprekken met de jongeren opgenomen moeten worden. Vanaf 15 jaar kunnen de jongeren zelf een 

toestemmingsformulier tekenen om hun stem te laten opnemen. Jongeren die minder dan 15 zijn hebben een toestemming nodig van de ouders. 

 

• Stap 3: leg een datum vast voor de impactevaluatie.  

 

• Stap 4: communiceer de namen van de leerlingen aan de persoon die de impactevaluatie doet. 

 

• Stap 5: leg uit aan de leerlingen wat ze juist gaan doen. 

 

• Stap 6: stuur reminders naar de leerlingen. Doe dat één week voor aanvang van de activiteit en dan 2 dagen voor aanvang de activiteit. 

De focusgroep 

• Stap 7: begin de impactevaluatie doormiddel van de focusgroep. 

 

• Stap 8: probeer een moment vast te leggen waarop de leerlingen opnieuw verwacht worden voor het einde van de impactevaluatie.  
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C. Activiteiten met de jongeren 

9. Gesprek met leerkracht 

Vooraf 

• Stap 1: leerkrachten vinden 

Bij voorkeur zijn dit leerkrachten met een migratieachtergrond met verschillende profielen. Ga niet enkel opzoek naar leerkrachten die enkel bezig 

zijn met lesgeven. Zoek ook leerkrachten die bijvoorbeeld deeltijds werken om het beeld te breken leerkrachten enkel leerkracht kunnen zijn.  

De leerkrachten kunnen via een oproep op sociale media, de gemeente of rechtstreekse contacten met scholen gevonden worden. Enkele 

organisaties zoals LEVL of Samen Onderwijs Maken (Leuven) hebben in sommige steden ook reeds met leerkrachten met een migratiegeschiedenis 

samengewerkt. 

• Stap 2: voorbereidend gesprek met de leerkrachten 

In dit gesprek kunnen leerkrachten en projectmedewerkers de wederzijdse verwachtingen bespreken. Eventueel kan er uitgewisseld worden over de 

leerlingen die aan het gesprek zullen deelnemen: welk profiel hebben ze? Welke drempels ervaren ze? Het is belangrijk om enkele valkuilen te 

benoemen: 

o Alleen over de positieve zaken van het beroep spreken – dit leidt tot wantrouwen en komt niet authentiek over 

o Vooroordelen over het beroep versterken (bijvoorbeeld over het loon of het gebrek aan erkenning) 

o De jongeren vast te pinnen op hun migratieachtergrond 

o … 

 

Het gesprek zelf 

Verloop: 

• De leerkracht en jongeren stellen zich aan elkaar voor.  

• De leerkracht vertelt zijn/haar/hun parcours: wat maakte dat ze voor de job koos? Hoe liep het na de lerarenopleiding?  

• De leerkracht vertelt eventueel ook iets over andere bezigheden naast het lesgeven (zelfstandige in bijberoep, hobby’s, andere verplichtingen).  

• De leerlingen stellen doorheen het gesprek hun vragen aan de leerkracht. 
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• Op het einde kunnen de jongeren en leerkracht eventueel contactgegevens uitwisselen, zodat de jongeren bij de leerkracht terecht kunnen voor 

eventuele vragen 

Aandachtspunten 

Gezien de drukke agenda’s van leerkrachten en de leerlingen, is het niet evident iedereen samen te krijgen op een gemeenschappelijk moment. 

Hoewel het mogelijk is om met verschillende leerkrachten en subgroepen te werken, is dit gesprek ook een goed moment voor de deelnemende 

leerlingen om elkaar te ontmoeten. Probeer dus goed op voorhand een moment te vinden waarop iedereen aanwezig kan zijn. 

 

10.  In een huiswerkklas helpen 

De leerlingen helpen doorheen het project ook kinderen in huiswerkklassen om vertrouwd te geraken met het lerarenberoep.  

Vooraf 

Stap 1: alle huiswerkbegeleidingsinitiatieven in je stad oplijsten 

Stap 2: hen contacteren om het project voorstellen en uitleggen dat jongeren hun werking tijdelijk kunnen komen versterken 

Stap 3: de deelnemende huiswerkklas op voorhand bezoeken 

Idealiter bezoek je de huiswerkklas vooraleer de jongeren er starten. Als dit praktisch haalbaar is, kunnen de jongeren bij dit bezoek aanwezig zijn. Dit is 

namelijk een goede gelegenheid om te zien hoe de huiswerkklas werkt en waar al het nodige materiaal ligt. Op die manier kunnen de jongeren zich daarna 

focussen op het helpen van de kinderen. Vraag dan ook aan de jongeren om kort iets te vertellen over hun ervaring. 

Je kunt de specifieke werkpunten van de leerling ook ter sprake brengen en samen met de medewerkers van de huiswerkklas nadenken hoe ze daaraan 

zouden kunnen werken. 

Stap 4: data vastleggen voor de huiswerkbegeleiding 

Als de jongere dit graag doet en de agenda het toelaat, kan de ervaring meer dan eenmalig zijn. 

Aandachtspunten 

• Sommige huiswerkbegeleidingen aanvaarden alleen studenten hoger onderwijs als huiswerkbegeleiders. Vaak zijn dit commerciële actoren die 

individuele huiswerkbegeleiding aanbieden. 
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• Vraag expliciet aan de jongeren om iets op papier te delen over hun ervaring in de huiswerkklas. Vraag het meerdere keren als het moet. Laat hen 

wel weten dat hun verslag niet lang moet zijn (een halve pagina volstaat). 

• Communiceer goed op voorhand aan de huiswerkklas welke jongeren komen helpen en wanneer. 

• Probeer ook de coaches te betrekken bij het bezoek aan de huiswerkklas. 

 

11. Observeren van een les 

De leerlingen observeren een les. Naargelang de interesse van de leerling kan dit in het kleuter-, basis- of secundair onderwijs gebeuren. 

Vooraf 

Stap 1: verschillende stagescholen vinden 

Hoe meer stagescholen meedoen, hoe gemakkelijker het is om de agenda’s samen te leggen en in te spelen op de interesse van de leerlingen. 

Stap 2: goed op voorhand met de “stageschool” enkele mogelijke momenten afspreken voor de observatie.  

Stap 3: op die basis kan de school waar de jongeren naar school gaan gecontacteerd worden. Bezorg de jongeren afwezigheidsattesten zodat ze 

toestemming kunnen vragen om de school enkele uren te verlaten, rekening houdend met de verplaatsingstijd. Ook de ouders dienen daarvan op de hoogte 

gesteld te worden. Het feit dat er verschillende mogelijke momenten zijn, vergroot de kans dat de school akkoord gaat. Op die manieren kunnen namelijk 

lesuren gekozen worden waarvan de school inschat dat de jongere ze gemakkelijk zal kunnen inhalen. 

Het is interessant om de jongere zelf de verantwoordelijkheid te geven om die toestemming te vragen. Dit is een coachingsactiviteit op zich: de jongere 

wordt zo aangemoedigd om over zijn demarche te communiceren. 

Stap 4: de plaats en het uur waarop de leerlingen gaan observeren bevestigen bij de jongere, school en stageleerkracht.  

Benadruk bij de jongeren het belang van op tijd aanwezig te zijn op de afgesproken plaats. Probeer ook na te gaan of de jongeren vragen hebben voor de 

leerkracht en moedig hen aan om die vragen te stellen.  

Stap 5: de leerkracht briefen over de observatie 

De leerkracht kan aangemoedigd worden om de jongere ook enkele kleine ondersteuningstaken te geven. 
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De observatie  

De jongeren observeren. Indien het kan, helpt de jongere ook een beetje mee in de klas. Meestal doen ze dat al uit zichzelf. 

Aandachtspunten 

• Zorg ervoor dat de observatiestage ruim op voorhand aan iedereen gecommuniceerd wordt zodat er geen last minute verassingen zijn zoals toetsen of 

uitstappen. Je kunt zowel aan de stageschool als de school waar de jongeren les volgen een planning vragen van hun activiteiten tijdens de periode 

waarin de observatie zou vallen. 

 

• Zorg er ook voor dat je voldoende reminders stuurt naar de jongeren zodat ze onthouden wanneer de observaties plaatsvinden.  

 

12. Terugkoppelingsmoment met jongeren en coaches 

Door middel van een telefoongesprek/zoom gesprek/live gesprek ga je na of de coach nog contact heeft met de jongeren en of er andere problemen zijn. 

Ook de jongere contacteer je. 

Afhankelijk van wat de jongere of coach zegt, probeer je bij te sturen en de problemen die zich voordoen op te lossen. 

Aandachtspunten 

Wacht niet te lang om terug het contact op te nemen met coaches en jongeren, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden:  

• De coach kan om de 2 weken gecontacteerd worden. 

 

• Voor de jongeren zelf is het beter elke week een kort contact te hebben, rekening houdend met de activiteiten die op til zijn. De ervaring leert dat 

meerdere pogingen nodig zijn om de jongere te pakken te krijgen, omdat jongeren niet altijd reageren op telefoon of mails. Het kan helpen om op dit 

vlak tijdens het intakegesprek al duidelijke afspraken te maken. 

13. Les geven (deze activiteit heeft niet plaatsgevonden) 

Het opzet is om een stuk leerstof aan de leerlingen uit te leggen, en daarbij te proeven van wat een lesvoorbereiding inhoudt 

Vooraf 

Dit verloopt grotendeels op dezelfde manier als de observatie: mogelijke momenten afspreken, toestemming van school en ouders, plaats en uur vastleggen.  
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Er komt één stap bij: de voorbereiding van het lesgeven, onder begeleiding van de coach en leerkracht. 

Aangezien zelf leerstof uitleggen voor een groep voor de meeste jongeren spannend is, is een goede ondersteuning onontbeerlijk. Coach en leerkracht 

dienen alles in hun werk te stellen om van deze activiteit een succeservaring te maken. Er wordt best wat keuzevrijheid gelaten aan de jongeren over de 

leerstof en werkvorm. 

Aandachtspunten  

Als dit kan, is het aangewezen de leerlingen les te laten geven in de klassen die ze hebben geobserveerd. Ze kennen de kinderen al een beetje. Dat maakt de 

omgang met de leerlingen gemakkelijker. 

14. Vorming volgen (deze activiteit heeft niet plaatsgevonden) 

Het is belangrijk deelnemende leerlingen goed voor te bereiden op de lerarenopleiding. Op die manier vergroot de kans dat de leerling de opleiding 

succesvol afrondt. 

Deze voorbereiding is best een totaalpakket dat niet alleen gericht is op leerstof verwerven. Afhankelijk van de noden van elke leerling kan ze gericht zijn op: 

• Studiemethode 

• Leiderschapscapaciteiten 

• Spreken voor een groep 

• Taal – er dient wel rekening gehouden te worden met het mogelijke vooroordeel dat jongeren met migratiegeschiedenis sowieso een 

taalachterstand zouden hebben. Jongeren met migratiegeschiedenis worden soms strenger beoordeeld op taal dan andere jongeren. Er is dus een 

objectieve meting nodig. 

• Omgaan met racisme – zowel op de lerarenopleiding, in het zoeken naar stages als op de stageplaats of latere werkvloer. 

• Kennis van het vak / de vakken die de jongere graag zou willen geven. 

• … 

Vooraf 

• Op regelmatige tijdstippen in gesprek gaan met de leerling om de noden te horen. Terugkoppelingsmomenten na een activiteit zijn daar een 

interessant moment voor. 

• Een aanbod aan vormingen en activiteiten samenstellen die inspelen op de noden van de leerlingen. 

• De inschrijving voor vormingen faciliteren (betaling, praktische afspraken). 

• Enkele dagen voor de vorming de jongere een herinnering van de datum sturen of (idealiter) bellen. 
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Achteraf 

• Nagaan bij de jongeren hoe de vorming gelopen is, wat ze geleerd hebben en welke noden ze nog hebben om verdere stappen te zetten. 

Aandachtspunt 

Voor de meeste jongeren is het wellicht niet gebruikelijk om vorming te volgen. Om te vermijden dat de jongere afhaakt, zal de coach goed zicht moeten 

hebben op wat de vorming inhoudt en dit helder uitleggen aan de jongere. Als dit haalbaar is, kunnen verschillende jongeren naar dezelfde vorming 

gestuurd worden. Dit geeft een veiliger gevoel. 

Aangezien er meestal inschrijvingsgeld bij komt kijken, is het belangrijk van de jongere een duidelijk engagement van deelname te krijgen vooraleer de 

inschrijving geconcretiseerd wordt. 

15. Ondersteuning bij de instaptoets 

De instaptoets is een verplichte niet-bindende toets die iedereen moet afleggen voor inschrijving in de lerarenopleiding mogelijk is. Afhankelijk van het 

gekozen onderwijsniveau in de opleiding, is de toets meer of minder uitgebreid. Sowieso wordt het niveau van Nederlands getoetst. Wanneer alle onderdelen 

zijn afgenomen, krijg je meteen de resultaten.  

Vooraf 

Voor de afname van de instaptoets, kan de coach afstemmen met de jongere of die zich onzeker voelt over een van de onderdelen. Hier kan eventueel nog 

gerichte ondersteuning worden aangeboden door bijvoorbeeld extra oefeningen te geven. De coach kan ook benadrukken dat de toets niet bindend is en 

enkel dient om een idee te hebben van mogelijke aandachtspunten.  

Achteraf 

Na het ontvangen van de resultaten, is het belangrijk om bij de jongere te peilen naar de reactie. Voelt die zich onzeker door de resultaten? Stelt die zich 

vragen over de slaagkansen in de opleiding? De coach kan hierin extra context meegeven en uitleggen dat de lerarenopleiding ondersteuning biedt door 

middel van een remediëringstraject. Het zou jammer zijn dat een minder goed resultaat de jongere ontmoedigt om de opleiding te starten.  

16. Exitgesprek met afhakende leerlingen 

Sommige leerlingen zullen onderweg hun deelname aan het project stopzetten. Dit is een interessant leermoment om de aanpak indien nodig bij te sturen. 

Vooraf 

Stap 1: samen met de coach vragen voorbereiden voor het gesprek. 
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Stap 2: een moment vastleggen. 

Het gesprek zelf 

• Het is belangrijk de jongere op zijn/haar gemak te stellen, zodat sociaal wenselijke antwoorden vermeden worden. Achter de opgegeven redenen voor 

het afhaken – bijv. ik heb geen tijd – schuilen mogelijk andere oorzaken. 

• De coach is idealiter ook aanwezig. 

• Mogelijke vragen: 

o Wat maakt dat je niet meer aan het project kunt deelnemen? En doorvragen:  

▪ Kwam het project overeen met wat je verwacht had? 

▪ Wat zou er moeten veranderen opdat je toch tot het einde mee zou kunnen doen? 

▪ Stel dat je zelf kunt beslissen over de activiteiten van het project. Welke activiteit had je dan graag gedaan?  

o Wat vond je leuk? 

o Wat vond je moeilijk? 

o Wat heb je over jezelf geleerd? En over het lerarenberoep? 

o Heb je suggesties om de aanpak beter te doen aansluiten bij wat jongeren nodig hebben? 

o Overweeg je om in te schrijven voor de lerarenopleiding (nu of binnen enkele jaren)? 

o … 

Achteraf 

• Een verslag maken van het gesprek 

• Op basis van het gesprek de aanpak naar de jongeren waar nodig aanpassen, in samenspraak met de coaches. 

17. Impactevaluatie na het project (heeft niet kunnen plaatsvinden) 

Dit moment dient als vergelijkingspunt met de nulmeting (punt 8). 

• Stap 1: Leg goed op tijd een datum vast voor de eind-impactevaluatie.  

 

• Stap 2: Communiceer de namen van de leerlingen aan de persoon die de impactevaluatie doet. 

 

• Stap 3: Leg uit aan de leerlingen wat ze juist gaan doen. 

 

• Stap 4: Stuur reminders naar de leerlingen. Doe dat 1 week voor aanvang van de activiteit en dan 2 dagen voor aanvang de activiteit. 
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Bijlage 1 – nota project 

Een oplossing voor het lerarentekort? 

ESF-project “De diverse leraarskamer” 

door stad Antwerpen en ORBIT vzw 

Je vindt het belangrijk dat jongeren de meerwaarde inzien van het lerarenberoep? Je wil graag dat meer jongeren 

voor dit beroep kiezen? 

 

Samen met je school willen we daar een oplossing voor vinden. 

We stellen vast dat verschillende bevolkingsgroepen erg moeilijk de weg vinden naar de lerarenopleiding.  

We hebben daarom één doel: meer jongeren van verschillende afkomsten laten inschrijven voor de 

lerarenopleiding. Dit is nodig om het lerarentekort aan te pakken. 

 

Wat bieden we u? 

• Een creatieve aanpak om jongeren te motiveren om leerkracht te worden. 

 

• Een tool om jongeren met potentieel om leerkracht te worden op te sporen. 

Hoe pakken we het aan? 

• We begeleiden een interactief moment van maximaal 1 lesuur met de leerlingen van de derde graad: 

 

o We tonen een video van een jonge leerkracht 

o We doen een poll: over welke kwaliteiten van een goede leerkracht beschik jij? 

o We gaan in gesprek met de jongeren over hun beeld van de job. 

 

• We prikkelen jongeren met potentieel om deel te nemen aan een eerste laagdrempelige activiteit. 

Bijvoorbeeld: 

 

o een korte ontmoeting met een leerkracht die over zijn/haar keuze kan spreken en vragen over de 

job kan beantwoorden 

o een ervaring in het ondersteunen van huiswerk. 

o Een ontmoeting met andere jongeren die eraan denken om leerkracht te worden. 

 

• Na deze laagdrempelige activiteit kan de jongere terecht bij een coach, die nieuwe activiteiten op maat 

voorstelt. Met één doel: de jongere motiveren en voorbereiden op de lerarenopleiding. 

Contact: joel@orbitvzw.be 0476 60 91 98 

Meer informatie: www.diverseleraarskamer.be 

  

mailto:joel@orbitvzw.be
http://www.diverseleraarskamer.be/
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Bijlage 2 - Vragen Kahoot quiz 

 

1.Ik werk graag met kinderen of jongeren. 

2.Ik kan gemakkelijk voor een groep spreken 

3.Ik zou alles doen om veel geld te verdienen. 

4.Ik wil dat anderen kunnen groeien door mij. 

5.Ik wil later veel vrije tijd hebben naast mijn job. 

6.Ik werk graag in groep. 

7.Ik ben graag creatief bezig. 

8.Ik heb graag veel verantwoordelijkheid. 

9.Ik beslis graag alles op mezelf. 

10.Ik kan goed luisteren naar anderen. 

11.Ik denk dat ik beter les zou kunnen geven dan mijn leerkrachten 
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Bijlage 3 – Kaartenspel 

JOB 1 
Beschrijving: 
 
Voordelen 

• 30+ dagen vakantie (1) 

• +/-1700 als starter 

• Gratis medische zorgen 

• Openbaar vervoer terugbetaald 
Nadelen 

• Weekend en nachtwerk 

• Een job met veel risico’s (4) 

• Veel overuren 
Opleiding 

• 6 maanden of 1 jaar 

JOB 2 
Beschrijving: 
 
Voordelen 

• 30+ dagen vakantie (1) 

• +/-1700 als starter 

• Veel vraag naar 

• Belangrijk voor de maatschappij 
Nadelen 

• Veel overuren  

• Veel voorbereidend werk 

• Je kan niet kiezen wanneer je verlof neemt 
Opleiding 

• Minstens 3 jaar 

JOB 3 
Beschrijving: 
 
Voordelen 

• 24 dagen vakantie 

• +/-1800 als starter 

• Jobzekerheid 

• Je helpt veel mensen 
Nadelen 

• Weekend en nachtwerk 

• Veel overuren (zeker in tijden van crisis) 

• Je kan allerlei (gevaarlijke) ziektes oplopen 
Opleiding 

• 3 jaar 

JOB 4 
Beschrijving: 
 
Voordelen 

• +/- 1500 – 1700 als starter 

• 24 dagen vakantie 

• Geen diploma vereist 

• Maaltijdcheques, ecocheques, openbaar 
vervoer terugbetaald 

Nadelen 

• Mogelijks weekend en nachtwerk 

• Kan mentaal zwaar zijn (3) 

• Je zit heel de dag achter een bureau en lang 
aan de telefoon 

Opleiding 

• Minder dan 6 maanden 
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JOB 5 
Beschrijving: 
 
Voordelen 

• Kan min. 1700 euro verdienen of meer 

• Maaltijdcheques, ecocheques, openbaar 
vervoer terugbetaald 

• 20 + dagen verlof (2) 

• Technische job want je werkt met machines 
Nadelen 

• Kan mentaal zwaar zijn (3) 

• Weekend en nachtwerk 

• Kan voor boze burgers zorgen wanneer je te 
laat bent 

Opleiding 

• 1 jaar 

 

 

 

  



26 
 

Bijlage 4 – flyer project 
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Bijlage 5 - Vragen Intakegesprek  

 

1)Wat is jouw naam? 

2)Hoe oud ben je? 

3)Naar welke school ga je? 

4)Wat zijn jouw lievelingsvakken? 

5)Heb jij leerkrachten in de familie? 

6)Zijn er zaken waarover je struikelt? 

7)Wat zijn jouw andere talenten/hobby’s/passies? 

8)Hoe ben je bij het project terechtgekomen? 

9)Hoe ziet een goede leerkracht eruit volgens jou? (Denk aan jouw eigen leerkrachten) 

10)Ben je al in contact gekomen met het lerarenberoep? Doe jij iets met kinderen in jouw vrije tijd? Wat 

vond je daar leuk aan/minder leuk aan? 

11)Ben je ooit geïnspireerd geweest door een leerkracht? 
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Bijlage 6 - Aanwezigheidsattest activiteit project “de diverse leraarskamer” 

Hierbij bevestigt (naam, organisatie) dat de leerling genaamd (naam) heeft deelgenomen aan de 

observatiestage op (datum en uren 

 

Handtekening  

 

Datum 

 

Vragen? Contacteer ons. 

 

Een project van: 
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Bijlage 7 – vragen voor een exitgesprek 

 

• Wat maakt dat je niet meer aan het project kunt deelnemen? (doorvragen) 

• Kwam het project overeen met wat je verwacht had? 

• Wat zou er moeten veranderen opdat je toch tot het einde mee zou kunnen doen? 

• Stel dat je zelf kunt beslissen over de activiteiten van het project. Welke activiteit had je dan 

graag gedaan?  

• Wat vond je leuk? 

• Wat vond je moeilijk? 

• Wat heb je over jezelf geleerd? En over het lerarenberoep? 

• Heb je suggesties om de aanpak beter te doen aansluiten bij wat jongeren nodig hebben? 

• Overweeg je om in te schrijven voor de lerarenopleiding (nu of binnen enkele jaren)? 

 


