
 

Segregatie volgens afkomst is één van de grote plagen in ons 
onderwijs. Hoe vermijden we ‘rijke’ of ‘arme’ scholen en de kloof 

in onderwijskansen die daar het gevolg van is? Hoe garanderen we 
voor elk kind een plaats op een goede school?

KOM LUISTEREN NAAR…
- Experten over de oorzaken en de impact van sociale segregatie in onze scholen

- De pitch van een alternatief inschrijvingsbeleid, een oproep van lerarenorganisatie
Oproep voor Democratische School (Ovds)

DENK EN DOE MEE
We nodigen je uit om doorheen de dag mee te discussiëren en mee te werken aan oplossingen

in twee afsluitende workshops.

ZAT 22 APR / LEUVEN

STUDIEDAG

Informatie en inschrijvingen op www.democratischeschool.org

Voor elk kind 
een  plaats  op  een 
goede school



  

Neem deel aan de enquête over het niveau van onderwijs
Daalt het niveau? Of stijgt het? Of valt er iets meer over te zeggen? Leerkrachten, 

docenten, neem deel aan onze grote enquête over het niveau van het onderwijs. 
Surf naar www.democratischeschool.org of scan deze QR-code

9U TOT 9U30 // ONTHAAL EN VERWELKOMING  
Experten over de oorzaken en de impact van sociale segregatie in onze scholen

9U45 // DIRK JACOBS
De nefaste gevolgen van sociale segregatie in ons onderwijs.

10U15 // IDES NICAISE & MARC DEMEUSE
De mechanismen die van ons onderwijs de kampioen van sociale segregatie en ongelijkheid maken.

PAUZE 

11U15 // CÉCILE GORRÉ & NICO HIRTT
Voorstel voor een inschrijvingsbeleid dat elk kind een plaats garandeert in een
gemakkelijk bereikbare en sociaal gemengde school.

11U40 // DEBAT TUSSEN SPREKERS EN DE ZAAL

12U30 // MIDDAGPAUZE (Optioneel: warme maaltijd in studentenrestaurant Alma 1)

13U45 // WORKSHOPS (KEUZE TUSSEN TWEE WORKSHOPS)
1. Hoe kunnen we het voorgestelde alternatief verfijnen?
2. Hoe kunnen we leerkrachten, ouders,… beleidsmensen winnen voor een ander inschrijvingsbeleid?

15U30 TOT 16U // “VOOR ELK KIND EEN PLAATS IN EEN GOEDE SCHOOL”
Voorstelling burgerinitiatief “Voor elk kind een plaats in een goede school”

Doorheen de dag zijn er persoonlijke getuigenissen over segregatie en is er simultaanvertaling 
Frans - Nederlands.

Voor elk kind 
een  plaats  op  een 
goede school
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PROGRAMMA

Onderwijs 
Daalt het niveau ? Of stijgt het ? 

Er valt zeker iets meer over te zeggen ! 

Leerkrachten, docenten, neem deel aan onze grote 
enquête over het niveau van het onderwijs 

Hoe ? 
1. Scan deze QR-code  

of surf naar www.democratischeschool.org

2. Vul de vragenlijst in (15 minuten)

3. En vraag aan je collega's om hetzelfde te doen. 

Gratis, vertrouwelijk, en géén publiciteit. Je wint er niets 
mee, behalve de stem van de leerkracht te laten horen en versterken. 
Jouw mening telt voor ons écht !


Zaterdag 22 april, Leuven 
Segregatie en ongelijkheid in ons onderwijs:  
hoe maken we een einde aan dit triest Belgisch record ? 
Ovds nodigt je uit op een studie- en debatdag met leerkrachten, 
ouders, onderzoekers en andere Vlaamse en Franstalige 
onderwijsactoren..  
Info op www.democratischeschool.org vanaf 1/2/23

PLAATS LEUVEN, VAN DEN HEUVEL-INSTITUUT 
(KU LEUVEN), DEKENSTRAAT 2

TOEGANGSPRIJS 
10 EURO 

LEDEN OVDS OF MASEREELFONDS: 7 EURO 
STUDENTEN: 5 EURO

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN
WWW.DEMOCRATISCHESCHOOL.ORG


