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Samengevat

zijn sociaal 

kwetsbaar

Kansenongelijkheid in 

Brussel is bij de hoogste van 

de OESO

4/10

TADA’ s missie is om INCLUSIVITEIT na te streven door burgers aan te zetten om meer 

individuele verantwoordelijkheid op te nemen met een focus op onze sociaal meest kwetsbare 

jongeren, op 3 verschillende manieren:

Weekendschool (10-14 jaar)
Met het idee van "voorkomen in plaats van genezen" centraal, wil TADA via haar weekendschool vroeg in de 

schoolloopbaan ingrijpen. Door tieners te inspireren en te empoweren wil TADA demotivatie en vroege 

schooluitval tegengaan.

Alumni-netwerk (14-18+ jaar)
Via een alumni-netwerk is TADA’ s impact van langdurige aard doordat de jonge rolmodellen die uit het project 

voortkomen zich inzetten om terug te geven aan de maatschappij.

Indirecte impact via volwassenen
TADA onderneemt de volgende initiatieven: (1) inspireren van jonge professionals in het onderwijs om het werk 

met kwetsbare jongeren te verbeteren; (2) betrekken van burgers, bedrijven en andere organisaties bij het 

begeleiden van kwetsbare jongeren; en (3) het pleiten bij leiders in de samenleving ten gunste van inclusie en 

gelijkheid in onderwijs

kinderen 

in BXL



TADA’s impact

● 1,500 Brusselse jongeren en 7,500 gastdocenten

● Deel zittenblijvers in het secundaire onderwijs daalt van ~70% naar 45%

● Deel vroegtijdige schoolverlaters van 30% naar 10%. 

● Met een levensduurkost van ~€935K per vroegtijdige schoolverlater, 

schatten we de totale maatschappelijke kostenvermijding op ~€50M per 

TADA-generatie van ~250 studenten. 

TADA’ s werk met jongeren, burgers, docenten, bedrijven en andere organisaties, 

draagt bij tot een meer inclusieve samenleving

*Status in 

2021-22

*onderzoek 

van BAIN
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Onze

BEZORGDHEID

zijn sociaal kwestbaar

40,000 tieners in het basisonderwijs in 

Brussel lopen het risico op armoede en 

hebben meer nodig dan wat het standaard 

school traject/ systeem aanbiedt

4 /10
kinderen in Brussel

Resulterend in een 

ongelijkheidskloof bij de hoogste 

van Europa
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Aandeel sterke studenten van 
sociaal-economisch gunstige tot 

ongunstige omstandigheden
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Opmerking: (1) vergelijkbare groepsgegevens zijn gebaseerd op vertraging van de 25% studenten in de meest achtergestelde buurten in het Waalse en Brusselse onderwijssysteem 

(2014); (2) VSV-percentages in België voor Turkse en Noord-Afrikaanse afkomst op basis van studie van Duquet et al.; Bronnen: (1) CFWB; (2) Duquet et al.; (3)Vaes (2019)

Vroegtijdig schoolverlaten2 Werkloosheid3Schoolvertraging1

Onze BEZORGDHEID

“We weten dat een kind dat de 
middelbare school verlaat zonder diploma 
~60% van zijn beroepsloopbaan 
werkloos zal zijn”

(Theo Vaes, 2019)

60%

7 op 10
jongeren van een sociaal kwetsbare 

achtergrond zal de middelbare school 

met vertraging afmaken

Gemiddeld 6 op 10 VSV 

zijn werkloos

VSV percentage is 3x 

hoger voor TADA doelgroep



Ons 

VERLANGEN
“It takes a village to raise a child”

Een meer inclusieve samenleving met meer onderwijsgelijkheid
EIND-

DOEL

TADA’s 

aanpak
TADA’s streefdoel

Kansarme tieners empoweren 

om schoolmoeheid en de 

bijhorende gevolgen hiervan te 

voorkomen (e.g., vroegtijdig 

schoolverlaten, werkloosheid, 

misdaad)

Voorkomen in plaats van 

genezen door vroeg in de 

schoolloopbaan in te grijpen en 

tieners te inspireren in een veilige 

omgeving die de deur “naar later” 

opent

Focus op wat er gedaan kan 

worden voor tieners met de 

hoogste kans op vroegtijdig 

schoolverlaten

TADA’s 

standpunt



Elke zaterdag

3 jaar

WAT

Weekendschool

Alumni-netwerk

Doelstellingen
Vertrouwen geven en groeimindset

Levensvaardigheden

Samenleving betrekken

Toekomstperspectieven

Doelstellingen
Contact houden

Rolmodellen – teruggeven aan de 

samenleving 

Aanbieden van echte kansen 

(studentenjobs bij TADA of partners, 

stagemogelijkheden…

10-14 jaar

> 14 

jaar

Brussel (SJTN, 

AND, MOL, SCHA)

Vrijwillige  

gastdocenten 

Occasioneel

Brussel

Rolmodellen,

organisaties 

& TADA



Waarom kiest TADA voor Sint-Joost-ten-Node, Molenbeek, 

Anderlecht en Schaarbeek?

Bronnen
● Bruxelles malade, 2022

● Bruxelles environnement, Végétation, 2020

● Atlas AIM & Moniteur des quartiers (IBSA)

● Observatoire de la santé et du social, 2019

*BIM: “Bénéficiaires d’Intervention Majorée” zijn personen die beroep doen op sociale hulp om hun gezondheidszorg te kunnen betalen. Het BIM-percentage is daarom een ideale indicator om de sociaal-economische ongelijkheid in Brussel weer te geven.

● TADA’s jongeren wonen in de sikkel van Brussel

● De Brusselse sikkel = de meest kwetsbaarste 

(woon)omgeving qua inkomen, gezondheidszorg, groene 

ruimtes en verkeersveiligheid

Het BIM*-percentage in Brussel: rood is precair, blauw is bevoorrecht

Aantal inwoners

Percentage groene ruimte

Aantal diabetespatiënten in Brussel, 2016

Gemiddelde

https://bxl-malade.medor.coop/
https://geodata.environnement.brussels/client/view/67bc5ff0-90f6-4b76-9f05-15c15a928980
https://atlas.aim-ima.be/
https://monitoringdesquartiers.brussels/
https://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/publications/dossier-20192-tous-egaux-face-la-sante-bruxelles-donnees-recentes-et


>7,500 vrijwillige gastdocenten betrokken & geïnspireerd 10,000+ familieleden en 

vrienden indirect beïnvloed

728 kinderen 789 alumni >1500 jongeren
in 5 weekendscholen in ons alumni-netwerk & hun families van Brussel

> 90% van onze alumni zit 

nog op school (of studeerde 

succesvol af)

> 30% van onze alumni is 

actief bij TADA of in andere 

non-profit organisaties “om 

iets terug te geven aan de 

samenleving”

> 80% aanwezigheid op 

zaterdagen

> 85% volgt de 3-jarige cyclus

Onze DIRECTE IMPACT



Over ongelijkheid in het 

onderwijs

Over diversiteit & 

inclusiviteit

Via pers, keynotes, meetings, 

beleidsmakers...

>425 ~21 Duizenden 
onderwijsprofessionals geïnspireerd 

en gecoacht

initiatieven geïnspireerd  

door TADA’s DNA

Belgische burgers geïnformeerd en 

gesensibiliseerd

>25 (ex-)medewerkers actief in 

het onderwijs

> 400 onderwijsprofessionals 

geïnspireerd door TADA en 

die iets hebben geleerd om toe 

te passen in de klas

Indirecte impact op 

~10,000 kinderen

Betere samenhang in de 

samenleving

Duizenden kinderen 

beïnvloed 

Onze INDIRECTE 

IMPACT



• Kansongelijkheid in Brussel 

hoort tot de hoogste in Europa

• 4 op 10 kinderen leeft in een 

sociaal kwetsbare omgeving 

• Onderwijsniveau is bijzonder 

laag onder niet-EU-migranten

• Weekendscholen: Motiveer en 

empower de meest kwetsbare 

jongeren via weekendscholen

• Alumni-netwerk: Blijvende impact 

door alumni-netwerk, 

klasverantwoordelijken, coaching en 

aanvullende activiteiten

• Vergrote impact door 

volwassenen: Volwassenen inspireren 

om te handelen voor een meer 

inclusieve samenleving

• >1,500 kwetsbare jongeren

& 7,500 gastdocenten 

geëngageerd

• Minder schoolvertraging & 

vroegtijdig schoolverlaten

• ~€50M maatschappelijke 

kostenvermijding per TADA 

generatie

• Duizenden volwassenen 

geïnspireerd om te handelen 

via:
• Workshops

• Virtuele TADA-ervaring (TADA 2.0)

• Kennisdeling

• Lobbyen & belangenbehartiging
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Onze 

bezorgdheid

SAMENVATTING

Onze 

oplossing

Onze 

impact
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Q&AVragen?


