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Thuis in de Stad  

Taak: 

– Opdracht vanuit het ministerie van 

Inburgering 

– Uitwerken van actieve werkvormen rond 

herinneringseducatie en interculturaliteit in 

scholen in Vlaanderen en Brussel 

 



Thuis in de Stad 

Taak binnen een visie: 

• scholen in een verstedelijkte omgeving zijn 
vaak multicultureel  

• Grote uitdaging: het doorbreken van het 
groeiend socio-cultureel isolement en van 
het onderlinge onbegrip bij jongeren 

• Die uitdaging moeten wij als maatschappij 
samen aangaan als men de kans op 
slagen wil vergroten 



Thuis in de Stad 

• Hoe gaan we concreet te werk? 

Samenwerkingsverbanden met organisaties in 
de socio-culturele sector 

• VZW Eduard Meys  

• Vredescentrum 

• Huis van het Nederlands/Atlas 

• Kleur Bekennen  

• 8-mei-comité 

• Forum van Joodse Organisaties 

• Kinderrechtenhuis Alken 

 



Huidige projecten: 

 1. Dag van de Democratie en 
Verdraagzaamheid 

 

• Uitwerking workshops rond 
herinneringseducatie in scholen in het 
secundair onderwijs  

• andere scholen komen op bezoek 

• Doelstelling: sensibilisering rond 
Democratische waarden en burgerzin  

 



Dag van de Democratie 

GITOK Kalmthout 

St Norbertus Antwerpen 
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Dag van de Democratie en 

Verdraagzaamheid 

 

• In samenwerking met Provincie 

Antwerpen, Instituut van de Veteranen, 

Vredescentrum, 8-mei-comité, Atlas 

• Kazerne Dossin en Fort Breendonk 

werden die dag door de leerlingen bezocht 

• In het Fort van Breendonk werd een 

Plechtig Moment georganiseerd  
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2. Twinning Projecten 

• Uitwisselingsprojecten (partnerships) tussen 

scholen in Vlaanderen en scholen in Marokko 

– Leonardo Lyceum Pestalozzi 

– Leonardo Lyceum Quellin 

– Lycée Zerktouni Agadir 

• Doelstelling:  

– Herinneringseducatie in ruime zin, bv. bezoek aan 

synagoge in Agadir, aandacht voor Joden in Marokko, 

… 
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3. Samenwerking met HOGENT 

 

• De studenten uit de opleiding  
‘Maatschappelijk Assistent’, richting 
‘Socio-cultureel werk’  

• in samenspraak met  

– leerkrachten uit het secundair/lager onderwijs 

– met de socio- culturele sector  

• lessen uit rond Herinneringseducatie 

• Projecten in 10 scholen in Gent in 
maart 2011 
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4. Lezen en schrijven met Anne 

Frank 

• Samenwerkingsverband met  

– Vredescentrum 

– Kinderrechtenhuis 

– Forum Joodse Organisaties 

• Voor leerlingen van 11-14 jaar 

• Tentoonstelling over Anne Frank 

• Project naar bibliotheken toe 

• Voorstelling Project op 14 juni in het 
Vierselhof Ranst 



5. Samen school maken 

• Samenwerkingsverband 
– UNICEF 

– Universiteit Antwerpen 

– Stad Antwerpen 

– Vredescentrum 

– … 

• Partnership tussen Vlaamse scholen en scholen uit  
– Ghana 

– Congo 

– Marokko 

• Uitwisseling via audio-visuele middelen en nieuwe media 

• The discovery of the other 

• Investment in Solidarity 

 

 
 


