
Informeel leren: hoe steek ik 
iets op buiten de klas?
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INSPIREER JONGE KOPPEN



“Je moet je best 
doen op school… 

voor later.”
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WAAROM TADA? 
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ONZE AANPAK

● Focus op wat we kunnen doen
● Preventie: focus op de jongeren met 

meeste risico op drop-out 
● Focus op deelname met & activatie van de 

hele samenleving

Een meer inclusieve samenleving
met minder onderwijsongelijkheid

“It takes a village to raise a child”



EEN GEZAMENLIJKE AANPAK

Iedereen activeren om bij te dragen aan een meer 
inclusieve samenleving met minder onderwijsongelijkheid

Kinderen

Gastdocenten

Alumni
Team

2.0 bezoekers

Politici, beleidsmakers...

Training deelnemers

● Bredere perspectieven
● Gemotiveerd om met 

meer zelfvertrouwen en 
-kennis te handelen

● Horizontale 
vaardigheden & life skills 
ontwikkelen

● Kennis van en connectie 
met de maatschappij 
vergroten

“It takes a village to raise a child”



JONGEREN VOLWASSENEN

HOE? 



Alumni netwerk TADA For Life
● > 14 jaar
● Sporadisch
● Organisaties & TADA
● Brussel
● Doelen:

○ Contact houden
○ Positieve reminder aan TADA
○ Rolmodel - teruggeven aan 

maatschappij

Weekendscholen
● 10-14 jaar
● Elke zaterdag, 3 jaar
● Vrijwillige gastdocenten
● Brussel (SJTN, AND, MOL, SCHA)
● Doelen:

○ zelfvertrouwen & growth mindset 
○ horizontale vaardigheden
○ betrekken bij maatschappij
○ toekomstperspectieven

JONGEREN: zelf leven in handen nemen



ONZE IMPACT - JONGEREN
= 1300* Brusselse jongeren 

en hun families
676 leerlingen

in 5 weekendscholen

● Meer dan 99% van de alumni 
blijft school lopen of studeerde 
succesvol af

● > 30% van de alumni blijven 
actief bij TADA of in andere 
non-profit organisaties “to give 
back to society”

587 oud-leerlingen
in het alumninetwerk

● > 80% van de leerlingen is 
elke zaterdag aanwezig

● > 90% van de leerlingen 
volgt het driejarige 
programma van begin tot 
eind

>7500 vrijwilligers geëngageerd en geïnspireerd * Status eind ‘20-21
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ONZE IMPACT - VOLWASSENEN
1000den Belgen 
geïnformeerd & 
gesensibiliseerd

320 onderwijsactoren 
geïnspireerd/gecoacht

~21 initiatieven 
geïnspireerd op TADA’s 

DNA

● > 24 (ex-)medewerkers actief 
in Brussels onderwijs 

● > 300 onderwijsprofessionals 
geïnspireerd door 
WS-bezoeken & workshops 
en trainingen

● Over onderwijsongelijkheid
● Over diversiteit & inclusie
● Via pers, keynotes, meetings, 

politici...

75% zegt iets geleerd te hebben 
en meteen toe te passen in de 
klas (growth mindset, positieve 
communicatie, flow…) * Status eind ‘20-21



Toekomstplannen

Directe Impact = Consolidatie

● Weekendscholen: stabiliseren (5 scholen)
● Alumni: groei

Indirecte Impact = Evolutie 
inspiratie op 4 manieren

1. Workshops: fysiek en virtueel 
(organische groei)

2. Digitale approach: volwassenen 
aanzetten om acties te nemen tot meer 
inclusie

3. Informeel advies aan individuen die 
wensen een project als TADA te 
lanceren of gelanceerd hebben

4. Advocacy & Lobby
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 21-22 22-23 23-24 24-25

# totaal jongeren 1517 1699 1895 2082

# kinderen (WS) 728 728 780 780

# alumni 774 971 1115 1302



VRAGEN?
www.tada.brussels 
@tada_brussels
tada.brussels
ToekomstATELIERdelavenir


