
Visie, 
aanpak en 
resultaten

Donderdag 20 oktober 2022

Kick-off Plan Samenleven

Michel Albertijn & Robin Kemper



Maandag 10 maart, 08u21

Kroonstraat,
uitvalsweg Borgerhout



Maandag 10 maart, 08u33

Kroonstraat, 
uitvalsweg Borgerhout



Maandag 10 maart, 08u15 tot 08u45

Kroonstraat,
uitvalsweg Borgerhout



Grootschalige schoolvlucht

38 kinderen op de fiets of te voet;

55 kinderen in de auto

--------------------------------------------

93 kinderen in totaal

op één uitvalsweg (er zijn er nog veel meer)

0 kinderen richting Borgerhout



Ondertussen op 

de speelplaats…



Kansrijke ouders overtuigen om voor een 

buurtschool te kiezen

1. Gemengde scholen zijn een maatschappelijke plus 

Concentratiescholen verhinderen leerkansen en contacten tussen verschillende 

gezinsmodellen, wereldbeelden, sociaaleconomische groepen, …

2. De school is de enige plek waar allerlei kinderen elkaar ontmoeten gedurende 

een lange tijd

3. De buurtschool biedt een uitstekende kwaliteit

4. Iedereen wint met een school in de nabijheid



ons aanbod



In een notendop

• Kansrijke ouders toeleiden naar de concentratieschool

Focus op ouders van eerstgeboren ‘instappertjes’

• Positief verhaal

Het zijn de ouders die een kans laten liggen

• Rationeel discours 

Vragen en zorgen van ouders zijn legitiem, maar…

… scholen verdienen wel de kans om een antwoord te geven



Omgevings-
analyse

Communicatie-
campagne

Ouder-school-
activiteiten

Evaluatie

Scholen ondersteunen



Omgevingsanalyse

• Cijfers + ervaring

• Bijna altijd ‘potentieel’ in de buurt

• Deelnemende scholen

o Hoog (of toenemend) IND%

o Netoverschrijdend

o Geografisch afgebakend



Communicatie

• Online én fysiek

o Folder in de bus

o Affiches op de juiste plekken

o Stadsmagazine, lokale pers, …

• Vormgeving, ontwerp en druk doen wij

o Verspreiding door lokaal bestuur

• Getuigenissen van gezinnen (‘voorgangers’)



Communicatie

“We zochten een school die kinderen de kans 

geeft om te ‘leren leren’. Dat ieder kind op zijn 

eigen niveau wordt begeleid is voor ons 

belangrijk. Onze school doet dat heel goed, met 

veel individuele aandacht.”

Emely en Dominique, ouders van Freek en 

Casper



Communicatie



• Infoavond met scholenmarkt

o Info over aanmelden en inschrijven

o Kennismaken met het 

scholenaanbod

o Buurtschoolprincipe

o Samen met andere ouders met 

hetzelfde profiel

Ouder-school-activiteiten

“School in zicht hielp me om gemakkelijk in contact 
te komen met alle centrumscholen in de stad.”



• Openschooldagen 

o Rondleiding tijdens de 

schooluren

o Buurt-/schoolwandelingen

o Eerstehands-info

o Niveau-angst wegnemen

Ouder-school-activiteiten

“Op voorhand dacht ik sowieso om niét voor de school 
te kiezen omdat het een centrumschool is. Maar na 
het bezoek had ik een ander idee. Ik had een goed 

gevoel bij de directie en de ouder van de school. De 
speelplaats was ook een echte troef.” 



• QuickScan

o Vragenlijst (stellingen) voor personeel

o Peilt naar drempels voor middenklasse-

ouders in de school

Scholen ondersteunen

• Ondersteuningsaanbod

o Samen sterktes in kaart brengen, 

proefrondleiding, intervisie met andere 

scholen, …



Evaluatie

• Opvolgen keuzeproces ouders

o Welke school en waarom?

• Evaluatie op schoolniveau

o Feedback ouders op scholen

• Evaluatie op projectniveau

o Bereikte ouders

o Aanmeldingen en inschrijvingen



Resultaten

• Gemiddeld bereiken we zo’n 55% van de doelgroep

• Vervolgens kiest 55% van de deelnemende gezinnen voor een SIZ-school

• Streefgetal: 65%

• Ook winst op andere vlakken



Resultaten

School in zicht werkt

het eerste project dat op die schaal schoolvlucht weet te 

keren en op verschillende locaties;

… maar niet direct (en ook niet) voor alle scholen

het blijft een project met mensen en op langere termijn;

… en de schaalgrootte is belangrijk

creëer geen magneetscholen, maar werk gebiedsdekkend.



Kiezen ouders in groep?

Nee, ze kiezen alleen



Ouders kiezen zelf de school van hun kind

De toekomst van je kinderen is te belangrijk: 

die beslissing wil je zelf nemen

Ouders beslissen zelf eerst over welke school

Maar er doen ook veel ouders mee;

het is geruststellend om niet alleen te zijn

‘We zijn niet alleen’ is belangrijker dan ‘we zijn met genoeg’



Leidt School in zicht tot ‘witte’ scholen?

Nee, ook ouders 
willen dat niet



Een buurtschool is een spiegel 

van de buurt

Het aandeel kansrijke en kansarme kinderen volgt de buurtsamenstelling

Aandachtspunt: geen magneetschool creëren. 

Ook ouders willen dat niet

De projectschaal is belangrijk: 

verschillende deelnemende scholen in een relatief groot gebied



Moeten scholen veranderen?

Soms een beetje, 
maar niet zoals u denkt



dinsdag 12 februari

Beste mama,

Woensdagmorgen is het voorleesuurtje.

U bent als ouder heel welkom om in de klas
voor te lezen voor de kleuters.

(…)



Hoe moeten scholen veranderen?

Vooral niet hun pedagogisch project aanpassen

Vooral niet de School in zicht-kinderen anders 

behandelen

Wel leren omgaan met de vragen van de nieuwe ouders



Omgaan met vragen van nieuwe ouders blijkt het 

moeilijkst voor scholen

Omkaderend aanbod:

o Voor- en naschoolse opvang

o oudercontact na de schooluren

o activiteiten vroeg genoeg aankondigen

o …

Vragen tot ouderparticipatie:

o participatie niet alleen via moedergroepen

o ook vaders aanspreken

o oprichting van een oudercomité

…





“We mogen onze 
leerlingen niet
voorbereiden op een 
leven in deze buurt, maar 
moeten ze voorbereiden 
op een leven in deze 
samenleving” 



www.schoolinzicht.be

michel.albertijn@schoolinzicht.be

robin.kemper@schoolinzicht.be


