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• Slechts 17 à 20 % van de allochtone studenten slagen in hun 

eerste jaar hoger onderwijs. 
• Ondervertegenwoordiging van de allochtone studenten in 

ASO en TSO. 
• Oververtegenwoordiging van allochtone studenten in BLO, 

BUSO, DBSO en BSO. 
• Heel veel allochtone jongeren verlaten SO zonder 

diploma/getuigschrift. 
 

 
 



 “De school van de ongelijkheid” 
(Ides Nicaise, Nico Hirtt, Dirk De Zutter) 

 

 Watervalsysteem 
 Te vroege oriëntering 
 Assimilistisch klimaat  
(“Eerst Nederlands”) 
… 



 
“Eigen”: 
◦ Ongeveer 75% van de scholen in Vlaanderen zijn vrije scholen.  
◦ De personeelsleden zijn Vlamingen.(3/4 autochtoon) 
◦ De personeelsleden hebben de nodige bekwaamheidsbewijzen. 
◦ Niet confessionele school (bewuste keuze). 
◦ Vrije school. 
◦ Volgt de leerplannen van het gemeenschapsonderwijs. 

 
Doelstelling: 
◦ Diploma hoger onderwijs is de/een sleutel tot integratie 



 19 leerlingen, 8 leerkrachten en een directeur 
 Van kantoorgebouw 
 
 

 
 
Lucerna Anderlecht: 
http://www.youtube.com/watch?v=IhYY0codh
6M&feature=related 
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 BaO en SO 
 

 ASO en TSO(Handel) 
◦ Economie  
◦ Humane Wetenschappen 
◦ Latijn 
◦ Wetenschappen 
◦ Handel 

 
◦ Economie-Wetenschappen, Economie-Talen,… 
 



 BaO Hoboken 
 BaO Anderlecht 
 SO met 4 vestigingen 
◦ Melle( leerlingen uit Gent, Lokeren, Zele, Sint 

Niklaas en Temse) 
◦ Antwerpen 
◦ Anderlecht(leerlingen uit Brussel en Aalst) 
◦ Genk( leerlingen uit Maasmechelen tot Diest) 



 In totaal 30 tal autochtonen 
 50% niet Turkse leerlingen in Brussel 

 
 

Melle Genk Brussel Antwerpen 
1ste graad 61 117 64 88 
2de graad 44 83 33 66 
3de graad 34 74 7 49 
Totaal 139 274 104 203 
# jongens 67 114 47 58 
# meisjes 72 160 57 145 



Vzw Inrichtende 
Macht Lucerna 

Lucerna Basisschool 
Hoboken 

Lucerna Basisschool 

Anderlecht 
Lucernacollege 

  

Anderlecht 

Melle 

Genk 

Antwerpen 
 



Algemeen directeur 

OUDER-    
BEGELEIDING 

Ouderbegeleiders 

vestigingen 

ZORG 

Zorgcoördinatoren 

vestigingen 

LLN-BEGELEIDING 

Leerlingenbegeleiders 

vestigingen PEDAGOGISCH BELEID 

VWG TAALBELEID 

VOET 
Ped. Adj-dir 

vestigingen 

PROJECTEN 

VOV 

Kunst & 
Cultuur 

Burgerzin 

Robotica 

Ipad 

Directie  

vestigingen 

Adviesraad 



Prof. Emeritus Mieke Van Haegendoren 
Sven Gatz 
Marino Keulen 
Prof. Rik Coolsaet 
Prof. Johan Leman 
Prof. Emeritus Josse Van Steenberge 
Ludo Sannen 
Ivo Van de Kerckhove 
Prof. Ides Nicaise 
Fauzaya Talhaoui 
 



 WAT? 
 - bijlessen over de middagen(intern), 
  - bijlessen in het weekend(extern) 
 - taalkamp zomervakantie(per graad) 
 - studiekamp herfst-/krokus-/paasvakantie 
 - studieweekenden op internaat 
 - huiswerkbegeleiding 
 - studieloopbaanbegeleiding 
 - oud-leerlingenbond 
 
 





- 2 leerlingenbegeleiders per vestiging 
- Parttime aangesteld 
 
Wat? 
- Bevorderen van welzijn van de leerlingen 
- Socio-emotionele begeleiding 
- Vrijetijdsbesteding / leerlingencoaches 
- Activiteitenclubs woensdagnamiddag 

 







◦ Huisbezoeken 
 
 

◦ Ontbijtprogramma’s(Seminaries) 
 
 
◦ Activiteiten en uitstappen 

 



 Vakwerkgroepen 
◦ Onderwijskundig beleid van Lucerna over de 4 

vestigingen gelijk laten lopen 
◦ Waarborgen en verhogen van onderwijskwaliteit 
◦ Gelegenheid om informatie, kennis en ervaring te 

delen 
 

 Frequentie: Maandelijks 
 

 



 Aanvangsbegeleiding leerkrachten 
o Mentorleerkrachten 
o Adjunct-directeurs 
o Werkgroep BL 

 
 Taalbeleid 
o Posterproject 
o De/Het posters 
o Taalbad 
o Taalkamp 
 

 VOET 
 



Visie 
 Ter bevordering van de integratie en educatie van de leerlingen 
 Verruiming van de socio-culturele kennis 
 Het verbreden van de interesse voor actuele topics 
 
Doelstellingen 
 Samenwerking met lokale instanties die gelijkaardige 

doelstellingen beogen, 
 De organisatie van interne en externe socio-culturele 

activiteiten, 
 De organisatie van seminaries op school over culturele 

en actuele thema’s, 
 
 





Zang: 
http://www.youtube.com/watch?v=zytvDa4F4P
U 
http://www.youtube.com/watch?v=SHh5Zsx4h
uE&feature=relmfu 
http://www.youtube.com/watch?v=139nnE8TP
VY&feature=relmfu 
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 Gedicht: 
http://www.youtube.com/watch?v=NpZn6sF0O
Ac 
 
 Toneel: 
http://www.youtube.com/watch?v=ixIyxsJj2Js&
feature=relmfu 
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Vlaanderen goed voor kennisoverdracht (PISA) maar 
zwak voor sociale en democratische attitudes (ICCS) 
 
Doelstellingen? 

 
 De ontwikkeling van een voldoende ruim gamma van 

relatiewijzen  
 De beheersing van het communicatieve handelen en het 

omgaan met elkaar  
 De deelname aan vormen van samenwerking en sociale 

organisatie  



 Eenmalige projecten (vb. Hulpactie Pakistan, 
Haïti, Van, Somalië) 

 Sociale Wetenschappen  
Olympiade 
 Lessen Actualiteit 
 Lessen Burgerschap 
(drugspreventie, tolerantie, …) 

 



 
Complementair 
Eerste graad 
Deelname wedstrijden  
 
 
 
 



 Beperkte groep 1ste j  
 Voordelen: 
http://www.youtube.com/watch?v=aLzhN3iiER
g 
 Nadelen: 
Niet alle info op het internet is correct 
Schrijfvaardigheid 
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Jaarlijks meer dan 300 
papers 
Jury bestaande uit 
professoren en politici 

www.sowo.be 
 

http://www.sowo.be/�


Enkele duizenden deelnemers uit gans Vlaanderen 
5de leerjaar & 6de leerjaar 
 

www.wiskundequiz.be 
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www.wetenschapsbeurs.be 
 
 Uitwerken en presenteren 

van een wetenschappelijk 
project 
60 projecten per beurs 
 

http://www.wetenschapsbeurs.be/�
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