


• BONGO! Brussel
Buitenschoolse Oefenkansen Nederlands in GO! 
Scholengroep Brussel

• Subsidies van het Agentschap Integratie en Inburgering
• Looptijd: van september 2017 tot juni 2019
• Concreet: Gratis workshops en quizcircuit plus toeleiding 

naar lokaal cultureel aanbod



DOELPUBLIEK

 Brusselse jongeren van 16 tot 25 jaar
 Divers en meertalig 
 BSO, TSO, ASO, CVO en anderen
 Uit verschillende netten
 Toeleiding door jeugdhuizen, brede school, 

gemeenschapscentra,…



ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

 Visie taalstimulering GO! Scholengroep

 Multiculturele en socio-economische diversiteit Brussel

 Feedback leerlingenstages 

 Beperkter cultuuraanbod 16-25 jaar

 Brede school visie



 September/oktober: Leerlingenbevraging 

Samenstellen programma

Praktische regelingen

 Oktober: Aanmaak promotiemateriaal

Afdeling publiciteit GO! TA Jette 

Afdeling audiovisuele kunsten GO! Atheneum Anderlecht

 November-december: Promotie en inschrijvingen

Opmaak draaiboeken

Verdere uitbouw partnerschappen

 Maart: Tussentijdse evaluatie

 Doorlopend: Ontwikkeling draaiboeken

Promotie en inschrijvingen

Einde project: juni 2019

PROCES



https://www.youtube.com/watch?v=A24zdSAM-KY

PROMOTIE
ALS ESSENTIEEL ELEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=A24zdSAM-KY


WAAR? Atheneum GO! for Business Sint-Jans-Molenbeek
GO! Atheneum Emanuel Hiel Schaarbeek
GO! Technisch Atheneum Zavelenberg
GO! Technisch Atheneum Jette

Workshops
4 opeenvolgende woensdagen van 13.30u tot 15u

Groepje van 12 deelnemers

BXL Vlogs and Voices!
Theater

Rap
Comedy

Improvisatie-theater



AANPAK WORKSHOPS

 Thema op basis van bevragingen
 Vrijwillig, buiten de schooluren 
 Een fijne sfeer zonder evaluatieve insteek
 Proeven van verschillende culturele en 

artistieke disciplines
 Nederlands oefenen in een andere 

context
 Link naar het Brussels aanbod



QUIZ
 Grote variatie in thema’s 

 Verschillende competenties komen 

aan bod en worden gewaardeerd

 Geen afvalrace

 Link met expertise organiserende school

 Laagdrempeligheid centraal



PARTNERS

 Stuurgroep

 Secundaire scholen, CVO

 Culturele partners (organisatie workshops en ‘coupons’)

 Samenwerking stage integrale veiligheid

 Huis van het Nederlands

 In ontwikkeling: Erasmushogeschool Brussel, lerarenopleiding



WAT IS DE MEERWAARDE VOOR ALLE BETROKKENEN?

 Jongeren: oefenkansen Nederlands, toeleiding artistieke veld, 
verbreding sociaal netwerk

 Scholen: Synergie met brede schoolvisie, ondersteuning 
ontplooiing jongeren

 Brug onderwijs creatieve sector

 Partners: ervaring met minder bereikbare doelgroep



 Aanboren van bestaande netwerk

 Inzetten op laagdrempeligheid (geen foto’s, aanpassen van 
uren i,f,v, deelnemers, werken met ‘bekende gezichten’ en 
diverse toeleiders…)

 Tijd en geduld, blijvend investeren om op termijn vruchten af te 
laten werpen

 Eens jongeren meedoen komen ze terug

 Kwalitatief aanbod

WAT ZIJN DE STERKTES?



WAT ZIJN DE UITDAGINGEN?

 Toeleiding

 Brede gedragenheid creëren rond inzicht meerwaarde 

 Duurzaamheid

 Blijvend evalueren



Contact:
Taïs Ferfers

Projectwerking

GO! Scholengroep Brussel

tais.ferfers@sgrbrussel.be

0473/80.92.01

mailto:tais.ferfers@sgrbrussel.be
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