
Laat ze leren! 

Studiedag 

15 november 2018 
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Ontstaan netwerk 

• Op vraag van onze leden 

• Netwerk van scholen & experts 

– steun vinden bij elkaar 

– ervaringen uitwisselen  

– samen werken aan concreet pakket rond 

afscheid nemen  

• Objectieve gegevens verzamelen ifv 

gerichte beleidsvoorstellen rond 

humaan terugkeerbeleid 

 



Concrete aanleiding 
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Standpunt Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen (2015) 

• Belang kind, jongere primeert altijd! 

• Pleidooi voor een humaan 
terugkeerbeleid  

• Procedure binnen redelijke termijn 
afronden (binnen 2 à 3 jaar) 

• Indien niet: 

– Leerlingen minstens hun schooljaar 
laten afronden 

– Idealiter: hele schoolloopbaan (= beste 
garantie voor de toekomst!) 
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Hoe ondersteunt Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen jouw school? 

Vraaggestuurd  

• Doorverwijzen naar bevoegde 
diensten 
(Kinderrechtencommissariaat, Orbit) 

• Kanaliseren van reacties op 
beslissingen 

• Ondersteunen bij vragen van media 
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Wat drijft ons?  
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• Pedagogisch project van de katholieke 

dialoogschool: ethische en 

maatschappelijke plicht om die  

jongeren een stabiele schoolomgeving 

met aangepast leertraject te bieden 

• Project geconcretiseerd in 8 

wegwijzers (gedragen door Bijbelse 

intuïties)  

 

 



Generositeit 
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• Generositeit inspireert scholen en wie 

daar werkt en leeft tot vrijgevigheid, 

beschikbaarheid en belangeloze inzet. 

 

 

 

Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen Hem zeggen: ‘Dit is een 

eenzame plaats en het is al laat geworden. Stuur de mensen weg, dan 

kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen.’ Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven 

niet weg te gaan. Jullie moeten hun te eten geven.’ Zij zeiden Hem: ‘Wij 

hebben hier niets anders dan vijf broden en twee vissen.’ Hij zei: ‘Breng 

die hier.’ Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten, nam die vijf 

broden en twee vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, 

Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze 

aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. […]  (Mt.14, 15-21)  
 



Gastvrijheid 
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• Gastvrijheid: vorming er is voor alle 

leerlingen en alle leerlingen - wie ze 

ook zijn – zijn welkom in onze scholen. 



Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten 

gegeven, 

Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, 

Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. 

Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, 

Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, 

Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. 

[….] 

Voorwaar Ik zeg u: 

Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten 

van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan  

(Mt. 25: 41-46) 
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Bedankt voor je engagement! 
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Dagprogramma  

• 9 uur  
– Welkom door Lieven Boeve 

• 9 uur 30 – 12 uur 
– Sessies rond regelgeving a.h.v. jullie vragen 

• 12 uur – 13 uur  
– Broodjeslunch aan het onthaal 

• 13 uur tot 13 uur 20 
– En in de rest van Europa? Kadri Soova van Picum.org 

• 13 uur 30 tot 15 uur 30  
– 3 werkwinkels  

• 15 uur 30 tot 16 uur  
– Afsluiting met Barbara Raes  
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