ONDERWIJS

Teach For Belgium,
voor gelijke kansen

Teach For Belgium wil komaf maken met de dwingende band tussen een
zwakke socio-economische achtergrond en slechte schoolprestaties.
Daarvoor werkt het samen met scholen voor Gelijke Onderwijskansen
(GOK-scholen).“Dit is vooral een levenswerk”, zegt Pierre Pirard, een
van oprichters van Teach For Belgium. “Na in de privé te hebben gewerkt,
werd ik onderwijzer in een GOK-school in Molenbeek. Ik vroeg me af hoe
dit soort onderwijs een systematisch en structureel effect kon hebben.
Diverse ontmoetingen met mensen uit de sector hebben vervolgens tot dit
initiatief geleid.” Étienne Denoël, Philippe Mauchard, Laurent Ledoux en
Pierre Pirard sloegen de handen in elkaar en richtten in 2013 Teach For
Belgium op. De wereldwijde beweging ‘Teach For All’ ontstond 22 jaar
geleden in de Verenigde Staten en is sindsdien onophoudelijk gegroeid.
België is het 32e land dat eraan meedoet. “Vanaf de lancering van Teach
For Belgium hebben we 330 CV’s ontvangen. Hieruit selecteerden we
31 kandidaat-onderwijzers om de tweede projectfase op te starten. Die
vangt aan met een observatiestage en een vormingstraject dat deze zomer plaatsvindt. Vanaf 1 september 2014 begonnen de kandidaten dan
met lesgeven en werden ze 2 jaar bijgestaan door een begeleider. In de
laatste fase zullen we dan in samenwerking met de scholen proberen
om hen een vaste aanstelling te bezorgen.”
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Een rechtvaardiger onderwijssysteem
De kandidaten werden geselecteerd op basis van een aantal criteria. De 2
belangrijkste: het onderschrijven van de waarden van Teach For Belgium
(een onderwijsstelsel gericht op het verminderen van de ongelijkheid en
op het stimuleren van leerlingen zodat die het beste uit hun mogelijkheden
halen) en de bereidheid van leerkrachten om zich te integreren in een pedagogisch team. “Het is belangrijk dat ze zich, ook als ze al ervaring hebben in het onderwijs, willen inspannen voor een rechtvaardiger onderwijsstelsel in België. Om de effecten van Teach For Belgium te meten hebben
we een KPI (Key Performance Indicator) ingesteld met de hulp van Solvay.
Daarbij gebruiken we een concept van Philippe Meirieu, waarbij de onderwijzer op 1 september voor zichzelf de weddenschap aangaat dat alle
leerlingen zullen slagen. Het is zijn verantwoordelijkheid om zijn onderwijsmethode zodanig aan te passen, dat de leerlingen alles uit de kast
halen, hun intrinsieke motivatie terugvinden en een plek verwerven in de
samenleving. Ons streefdoel is om in 2015 50 onderwijzers te kunnen
plaatsen, en 90 in 2016.”
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