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SCHOOL+ organiseert vormings- en ontmoetingsdagen  
over strategieën om sociale ongelijkheid in het onderwijs aan te pakken 
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SCHOOL+ Platform voor een school zonder uitsluiting is een gemeenschappelijk initiatief van 
Cera, Porticus, de Stichting Koningin Paola en het Hoger Instituut voor de Arbeid, in 
samenwerking met nog een hele reeks andere partners aan beide zijden van de taalgrens.  

Cera en de Stichting Koningin Paola werken al meerdere jaren samen rond het programma 
‘School van de Hoop’, waarin vernieuwende onderwijsprojecten gesteund worden die de 
maatschappelijke integratie van leerlingen in een moeilijke sociale omgeving willen bevorderen. 
Met het project SCHOOL+ willen we deze beweging uitbreiden en versterken. De doelgroep 
omvat alle Belgische scholen die zich willen inzetten voor een meer effectief onderwijs voor 
sociaal achtergestelde groepen, en hun partners (centra voor leerlingenbegeleiding, lokale 
overheden, socio-culturele organisaties, enz).  

In de loop van het schooljaar 2005-2006 wordt in het kader van SCHOOL+ een reeks 
thematische vormings- en ontmoetingsdagen georganiseerd over verschillende strategieën om 
sociale ongelijkheid in het onderwijs aan te pakken. Deze staan open voor alle mogelijke 
geïnteresseerden: leerkrachten en scholen, maar ook beleidsmakers, administratie, 
pedagogische begeleiding, inspectie, ouderverenigingen, centra voor leerlingenbegeleiding, 
lokale overlegplatforms, welzijnsorganisaties, socio-culturele organisaties, sociale partners, 
armenverenigingen, de integratiesector, enz.  

Het startschot voor deze reeks wordt gegeven op 20 oktober 2005, met een nationale contactdag 
in het Paleis voor Schone Kunsten/BOZAR te Brussel. Onder de noemer ‘Gelijke 
onderwijskansen in België: een blik over de taalgrens’ willen we een uitwisseling over gelijke 
onderwijskansen tot stand brengen tussen de Belgische gemeenschappen. Het doel is 
beleidsmakers en praktijkmensen van beide zijden van de taalgrens samenbrengen, om te leren 
van elkaar en samen na te denken over mogelijke krachtlijnen voor de toekomst.  

De thema’s die verder in de reeks aan bod komen, zijn:  
• Voor- en vroegschoolse educatie (november ’05) 
• De relatie school-ouders-buurt en de ‘brede school’ (december ’05) 
• Leerlingenrechten, leerlingenparticipatie en solidariteitsbevordering tussen leerlingen 

(januari ’06) 
• Pedagogische innovaties en differentiatie (februari ’06) 
• Inclusief onderwijs en intercultureel onderwijs (maart ’06) 
• Segregatie tegengaan (april ’06) 
• Schoolmoeheid en ongekwalificeerde uitstroom - alternatieve leerroutes en 

tweedekansscholen (mei ’06) 

Elke vormings- en ontmoetingsdag zal min of meer volgens een vast stramien verlopen: in de 
voormiddag wordt de theoretische achtergrond van een strategie toegelicht, terwijl de namiddag 
wordt besteed aan het uitdiepen van enkele goede praktijkvoorbeelden. Ook wordt er voldoende 
ruimte gecreëerd voor actieve discussie en ervaringsuitwisseling. 

Het volledige programma van deze vormings- en ontmoetingsdagen is te vinden op www.school-
ecole-plus.be/Vormings_en_ontmoetingsdagen.htm  
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Andere elementen die binnen het project SCHOOL+ werden uitgewerkt of nog zullen worden 
ontwikkeld, zijn: 

• Een handleiding voor vernieuwende projecten, om scholen en hun partners bij te staan 
bij het uitwerken van een strategische aanpak en bij het werven van financiële 
middelen:  
Ruelens, L., Nicaise, I. & Desmedt, E. (2005). Gelijke onderwijskansen: we doen er wat 
aan, maar hoe? Handleiding voor vernieuwende projecten. Leuven: HIVA. 

• Een website, inclusief een thematische databank met achtergrondliteratuur, 
vormingsmateriaal en goede praktijkvoorbeelden: 
www.school-ecole-plus.be  

• Een handboek over verschillende strategieën om sociale ongelijkheid in het onderwijs 
aan te pakken (tegen het najaar 2006).  

• Advies op maat (vanaf 01/10/2005)  

 

Voor meer informatie over SCHOOL+ kan u terecht bij: 

Ella Desmedt 
ella.desmedt@hiva.kuleuven.be  
016 32 43 56 

Ides Nicaise 
ides.nicaise@hiva.kuleuven.be  
016 32 33 37 


