
















































































































Other Talk:
School Projects

School zonder Racisme vzw

2021-2023



Algemeen

1. Een traject op maat met 15 Vlaamse en 
Brusselse scholen rond beeldvorming en 

migratie – focus op 1e, 2e, en 3e jaar

2. Impactmeting van de trajecten

3. Capacity-building en coördinatie tussen 
educatieve organisaties in de vorm van een 

Lerend Netwerk



• Schooljaar 2021-2022

• Nulmeting + workshop 
programmasamenstelling

• Interventies: workshops, 
lespaketten, uitstappen, digitale
tools, …

3 types:
▪ Kennis

▪ Ontmoeting

▪ Mediawijsheid

• Deelnemen? 
www.schoolzonderracisme.be

I. 

15 trajecten
op maat



• Welke impact hebben de 
verschillende interventies / 
trajecten?

• HIVA en ACE Europe

• Via nulmeting, focusgroepen, en
eindmeting

• Resultaten:
▪ Rapport + disseminatie
▪ Input in het Caritas-project
▪ Seminars eind 2022

II. 
Impactmeting



• Doelgroep: educatieve 
organisaties die rond de 
thematiek vluchtelingen, 
migratie, en beeldvorming 
werken

• Doel:
▪ Input in het project

▪ Bredere coördinatie van 
activiteiten

▪ Capaciteitsontwikkeling

• Eerste datum: 23 februari

III. 

Lerend
netwerk



Other Talk:

Teaching Migration

Caritas International

Internationale Organisatie voor Migratie

2021-2023



Digitaal
leertraject

Wat?

Digitaal leertraject rond migratie, vluchtelingen, diversiteit en 
mediawijsheid in samenwerking met experten(organisaties).

Waarom?

Geïdentificeerde nood van leerkrachten aan kennis en goede
praktijken om om te gaan met gevoelige thema’s als diversiteit, 

mediawijsheid, migratie en vluchtelingen

Wie?

Voor leerkrachten die werkzaam zijn in het secundair onderwijs



Voorbereiding

In kaart brengen van noden en goede praktijken

bij leerkrachten.

Ontwikkeling

Creatie van digitaal leertraject

Verspreiding

Via bestaande platformen en netwerken

Digitaal
leertraject



Wat?
Module rond migratie, vluchtelingen en 
mediawijsheid voor de lerarenopleiding

Waarom?
Nood van leerkrachten aan kennis en tools om met 

deze thema's aan de slag te gaan in de klas.

Jongeren (12-18j) stimuleren om kritisch na te
denken over dit thema en percepties

Wie?
Leerkrachten secundair onderwijs in spe

Module 
lerarenopleiding



Hoe?

Voorbereiding

In kaart brengen van landschap, noden en goede praktijken

Ontwikkeling

Creëren van een module
i.s.m. lerarenopleiders en experten(organisaties)

Piloot en verspreiding

Testen met lerarenopleiders en finale product promoten

Module 
lerarenopleiding



Wens je deel te nemen aan het 
Lerend Netwerk?

Save the date: 23 februari 2021

Contacteer ons via:

arne@schoolzonderracisme.be

s.vermeire@caritasint.be

vdocx@iom.int

Samenwerken?



1. Facebook

‼️ OPROEP ‼️

🔎 School zonder Racisme vzw zoekt 15 Vlaamse en Brusselse scholen om 
gratis mee in te stappen in een boeiend éénjarig traject rond 
beeldvorming en migratie. Het traject gaat van start in september 2021, 
en focust zich op het 1e, 2e, en 3e jaar van het secundair onderwijs. 

📌 Geïnteresseerd? Meer info en het formulier om jouw school kandidaat 
te stellen vind je hier: 
https://www.schoolzonderracisme.be/nieuws/oproep-scholen-other-talk-
school-projects



2. Nieuwsbrief 

School zonder Racisme vzw zoekt 15 Vlaamse en Brusselse scholen om gratis 
mee in te stappen in een boeiend éénjarig traject rond beeldvorming en 
migratie. 

Geïnteresseerd? Lees snel verder! 

3. OTHER TALK? 

Other Talk is een driejarig programma van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen, met als doel nuance te brengen in het gepolariseerde 
migratiedebat in Vlaanderen. Het project is actief op drie domeinen: het 
onderwijs, het middenveld en de media. 

Meer info over het volledige project vind je hier.

https://11.be/other-talk-en-onderwijs


4. SCHOOL PROJECTS? 
Binnen het Other Talk-programma organiseert School zonder Racisme volgend schooljaar 
een éénjarig traject op 15 Vlaamse en Brusselse scholen rond beeldvorming en migratie. 
Deelname is gratis. 
Inhoudelijk werken we rond 3 pijlers: kennis, ontmoeting en mediawijsheid. Samen met 
het schoolteam geven we bij de start vorm aan het traject. Dat kan gaan over workshops 
voor leerlingen, lespakketten of ondersteuning van leerkrachten, daguitstappen,… 
Het traject is gericht op de eerste drie jaren van het secundair onderwijs, zodat het kan 
aansluiten bij de nieuwe eindtermen rond burgerschap. 
We zoeken zowel A-stroom, B-stroom, BSO-, TSO-, ASO-, als KSO-scholen. 
Aan dit traject wordt ook een impactmeting gekoppeld: We gaan na wat de effectieve 
impact van de trajecten is op de leerlingen en het schoolteam, en welke interventies het 
best werken in welke context.. Meer info vind je hier. 

Jouw school kandidaat stellen voor het traject kan via dit formulier. De plaatsen zijn 
beperkt, dus wees er snel bij! 

https://www.schoolzonderracisme.be/nieuws/oproep-scholen-other-talk-school-projects
https://docs.google.com/forms/d/1swNDiheIvIJWytXIBmiX5YUqUcnI2W_cpffj9W_yD9A/viewform?edit_requested=true





