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Agenda 3 maart 2021

• Vraag: nieuwe accenten werking OCB

• Aanpak: strategische doelen + enkele voorbeelden

1. Professionaliseren van stadsleerkrachten

2. Expertise delen over Urban Education

3. Inzetten op gelijke kansen, diversiteit en talenten

4. Versterken van taalonderwijs Nederlands

5. Ontwikkelen van meertaligheid stimuleren

6. Ondersteunen van armoedebeleid op school



Inleiding

Urban Education



Wat is Urban Education?
= speelt in op uitdagingen van grootstedelijk onderwijs 

= maakt gebruik van mogelijkheden van de stad

• Omgaan met superdiversiteit in de klas en differentiëren

• Verbinding maken met kinderen/jongeren

• Partnerschap aangaan met ouders

• Samenwerken met de omgeving

• Omgaan met meertaligheid in de superdiverse klas

• Omgaan met armoede in de superdiverse klas



Wat is een stadsleerkracht?

= heeft inzicht in de pijlers van Urban Education

= houdt rekening met de uitdagingen en maakt gebruik 
van de mogelijkheden

Kenmerken profiel:
• kunnen omgaan met superdiversiteit in de klas;

• inspelen op grote verschillen in voorkennis, taalvaardigheid,… bij de leerlingen;

• het kunnen inzetten van een rijke waaier aan differentiërende maatregelen;
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• bereid zijn inspanningen te leveren om verbinding te maken met kinderen en jongeren met heel 
verschillende achtergronden, ervaringen, verwachtingen en interesses;

• uitbouwen van educatief partnerschap met een superdiverse ouderpopulatie;

• samenwerken met professionals uit het uitgebreid buurtnetwerk; 

• over kennis en vaardigheden beschikken op het vlak van taalverwerving en omgaan met meertaligheid;

• over inzichten beschikken over de impact van armoede op onderwijs;

• aanvaarden dat werken met ‘probleemleerlingen’ en leerlingen met specifieke noden normaal is;

• gedrag van leerlingen kunnen begrijpen vanuit ontwikkelingsperspectief, groepsdynamische processen, 
culturele en sociale diversiteit;

• … 
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Breder kader, opdracht van onderwijs

• 3 grote doelen zijn meer dan ooit …

• kwalificatie

• socialisatie

• subjectivering

• Binnen deze doelen moeten leerlingen heel wat 
sleutelcompetenties ontwikkelen. 



Brussels kader, eigenheid van OCB

• Grootstedelijke context

• Superdiversiteit en differentiatie

• Kinderen en jongeren in een stedelijke omgeving

• Partnerschap met ouders

• Taal en meertaligheid

• Armoede en onderwijs

 Brussels kader verbinden met breder kader



Missie en visie
Het OCB wil dat ALLE kinderen en jongeren in het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel een succesvolle onderwijsloopbaan kunnen 
doorlopen.

Het OCB realiseert deze missie via professionalisering van 
stadsleerkrachten vanuit de inzichten van urban education met 
specifieke aandacht voor taalonderwijs Nederlands, meertaligheid, 
gelijke kansen, diversiteit en talenten.  

Daarnaast blijven de thema’s breed leren, spel, mediawijsheid, STEM, 
milieuzorg, transities, ouderbetrokkenheid… belangrijk in de werking.



6 strategische doelstellingen
1. Professionaliseren van stadsleerkrachten

2. Expertise delen over Urban Education

3. Inzetten op gelijke kansen, diversiteit en talenten

4. Versterken van taalonderwijs Nederlands

5. Ontwikkelen van meertaligheid stimuleren

6. Ondersteunen van armoedebeleid op school



Dé partner voor de professionalisering van 
stadsleerkrachten!



SD1 professionalisering van stadsleerkrachten

Het Onderwijscentrum Brussel trekt stadsleerkrachten aan en leidt leerkrachten 
op tot stadsleerkracht via een brede waaier aan professionaliseringsinitiatieven.  

Er gaat een bijzondere aandacht naar starters.



Enkele nieuwe accenten…

• Aanbodgestuurde trajecten

• Bv. taalscreening

• Zelfstandig leren

• Bv. leerpaden en digitale dossiers

• Hulplijn voor “plotse” nood

• Bv. hulpvraag tijdens het schooljaar 
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• BXL ZKT LKR, Lesgeven in Brussel, samenwerking Teach for Belgium, 
aanvangsbegeleiding

• Bv. initiatieven voor scholieren, studenten, leraren

• Digitaal- en afstandsleren

• Bv. samenwerking met D-teach

• Bv. ontwikkeling van tools

• OCB - ICT-toolkiezer
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Dé partner als het gaat over urban education!



SD2 urban education

Het Onderwijscentrum Brussel neemt initiatieven om expertise over Urban 
Education te delen en het werkveld sterker te maken om effectief te onderwijzen 
in een grootstedelijke en meertalige context.



Enkele nieuwe accenten…
• Meer inzetten op samenwerking en uitwisseling tussen scholen 

• bv. lerende netwerken

• Expertisedeling rond urban education met het brede werkveld

• Bv. materialen op platform Klascement

• Bv. participatie aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

• Ontwikkelen van tools/materialen

• Bv. website communiceren met ouders

• Voorbeeld website communiceren ouders

https://www.communicerenmetouders.brussels/










Spilfunctie in relatie tot een aantal cruciale partners 
die met leerlingen en ouders werken!



SD3 gelijke kansen, diversiteit en talenten

Het Onderwijscentrum Brussel bereidt kinderen en jongeren voor op leren en 
leven in een superdiverse samenleving via samenwerking met lokale 
partnerorganisaties (met werking naar leerlingen of ouders). 

Leerlingen moeten maximaal gekwalificeerd uitstromen als autonome, 
verantwoordelijke en sociaal vaardige burgers in een superdiverse 
maatschappij.



Enkele  nieuwe accenten
• Aanbod veerkracht en weerbaarheid bij leerlingen

• Bv. aanbodgestuurd ondersteuningstraject

• Samenwerkingen i.f.v. leerlingen en ouders

• Bv. BRUZZ Ket, School zonder Racisme, PEP,…

• Aandacht voor specifieke groepen 

• Bv. inclusie moeilijk gedrag, hoogbegaafdheid

• Voorbeeld Leerlabo meer- en hoogbegaafheid

https://www.onderwijscentrumbrussel.be/diensten/vorming-en-uitwisseling/vormingen/leerlabo-meer-en-hoogbegaafdheid-brussel-ko-lo-so




3 kernthema’s: 
- taalonderwijs Nederlands
- meertaligheid 
- armoede



SD4 taalonderwijs Nederlands

Het Onderwijscentrum Brussel ontwikkelt competenties bij schoolteams om bij 
superdiverse groepen de schooltaal Nederlands bij ALLE leerlingen zo maximaal 
mogelijk te ontwikkelen.



Enkele nieuwe accenten
• Taalscreening, taalintegratietrajecten

• Taalonderwijs Nederlands blijft een belangrijke focus, zowel voor 
Nederlandstalige, anderstalige als meertalige leerlingen

• Bv. vormingen

• Bv. materiaalontwikkeling 

• Voorbeeld mondelinge interactie stimuleren bij kleuters

https://www.klascement.net/lesmateriaal/organisatie/43/




SD5 meertaligheid
Het Onderwijscentrum Brussel maakt schoolteams sterker om meer leerlingen de 
kans te geven het Nederlands, Frans en Engels onder de knie te krijgen met 
ruimte voor andere thuistalen.



Enkele nieuwe accenten

• Ondersteuning i.f.v. taalonderwijs FR & ENG

• Bv. leerlabo Frans in het basisonderwijs

• Ondersteunen, faciliteren, opvolgen van bestaande en nieuwe 
initiatieven rond meertaligheid

• bv. CLIL, STIMOB

• bv. Ontwikkelen van ondersteunende tools

• Voorbeeld Website Brussel Vol Taal

http://web-d8.brusselvoltaal.be/


1. Hoe leer je een taal?



2. Wie zijn mijn leerlingen?



3. Aan de slag



Activiteiten en Brusselse praktijken



SD6 armoede en onderwijs
Het Onderwijscentrum Brussel ontwikkelt competenties bij schoolteams om 
rekening te houden met de diversiteit van de leerlingenpopulatie, in het bijzonder 
voor leerlingen die vanuit armoede aan onderwijs participeren. 



Enkele nieuw accenten
• Rol in omgaan met armoede binnen onderwijs (financiële insteek)

• bv. structurele samenwerking met vzw STOS

• Ondersteuning van omgaan met armoede binnen onderwijs (onderwijskundige 
insteek, competenties van leerkrachten)

• bv. vorming en intervisie

• Voorbeeld Leerpad armoede
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Conclusie

Urban Education



1. Professionaliseren van stadsleerkrachten

2. Expertise delen over Urban Education

3. Inzetten op gelijke kansen, diversiteit en talenten

4. Versterken van taalonderwijs Nederlands

5. Ontwikkelen van meertaligheid stimuleren

6. Ondersteunen van armoedebeleid op school

Nog heel wat doelen/acties in voorbereiding !

Actieplan 2019 – 2024 



Marcqstraat 16 
1000 Brussel

02 210 63 90

onderwijscentrumbrussel@vgc.be

@onderwijscentrumbrussel

onderwijscentrum_brussel

centrum voor urban education
en professionalisering van stadsleerkrachten


