Persbericht De Baobab
Meer Brusselaars voor de klas dankzij uniek tewerkstellings- en kwalificatietraject
Met de steun van N-brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start
EVA bxl vzw met een project waarbij de combinatie van werk- en
kwalificatietrajecten leiden naar een job als kleuteronderwijzer.
Binnen het project De Baobab van EVA bxl vzw gaan Brusselaars zonder
diploma hoger onderwijs, die beschikken over de nodige motivatie en
competenties, onder intensieve begeleiding aan de slag als
kleuteronderwijzers in opleiding in een Nederlandstalige basisschool in
Brussel. De kandidaat-leerkrachten worden tewerkgesteld in een gecocontract en intensief begeleid in een vierjarig traject om een volwaardig diploma kleuteronderwijs te
behalen. Op het einde van het traject wordt de gekwalificeerde kleuteronderwijzer begeleid naar een
job in het Nederlandstalig kleuteronderwijs in Brussel.
Voor de organisatie en de begeleiding van dit project ging EVA bxl vzw een samenwerking aan met
het Onderwijscentrum Brussel, met de Erasmushogeschool Brussel en Odisee, met het Huis van het
Nederlands Brussel en de geïnteresseerde Nederlandstalige basisscholen. Samen willen wij krachtig
onderwijs bevorderen op maat van Brusselse kinderen met diverse achtergronden en thuissituaties;
Dat doen we d.m.v. rolmodellen voor het Brusselse kleuteronderwijs te rekruteren voor het
tewerkstellings- en kwalificatietraject.
Op woensdag 27 maart 2019 kon het publiek kennis maken met het project De Baobab en de eerste
kandidaten in opleiding in basisschool Hendrik Conscience in Schaarbeek. In aanwezigheid van de
voorzitter van het College van de VGC vierden de genodigden de start van het traject van de eerste
kleuteronderwijzers in opleiding en de succesvolle samenwerking tussen de verschillende betrokken
actoren. Daarnaast was er de mogelijkheid om één van de kleuteronderwijzers in opleiding,
Mohamed Kalifa samen met de ervaren co-leerkracht, Sandrine Bleijs aan het werk te zien in een
kleuterklasje.
Het project kwam tot stand dankzij de financiële steun van de VGC en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De VGC voorziet naast financiële ondersteuning ook inhoudelijke ondersteuning door het
Onderwijscentrum Brussel. Dankzij dit project wordt meer diversiteit in het lerarenkorps gecreëerd,
kan krachtig onderwijs aangeboden worden op maat van de kinderen en wordt de afstand tot de
ouders verkleind.
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