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Antwerp Children’s Zone start op het Kiel vanaf maart 2017
Meer kansen voor elk kind

Als ouder, leerkracht, zorgverlener, jeugdwerker,
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kinderen.
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De stad startte in samenwerking met experten een wetenschappelijk onderzoek
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tijd en verlaten de school zonder diploma.
en raadpleegde scholen en partners in de buurt. Samen bepaalden we een aanpak waarbij
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krijgen
en zo en
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fessionele carrière. Anders gezegd: we streven naar gelukkige kinderen met een
ontdekken
én ontwikkelen.
positieve, kansrijke en hoopvolle toekomst.
De stad startte in samenwerking met experten
een wetenschappelijk onderzoek en raadpleegde
scholen en partners in de buurt. Samen bepaalden
we een aanpak waarbij ‘het kind centraal’ staat,
elk kind is uniek. Antwerp Children’s Zone biedt
àlle kinderen de mogelijkheid om zich maximaal te
ontplooien op basis van de eigen talenten of passies.
Een benadering die moet leiden tot stimulerende,
succesvolle ervaringen en een positief zelfbeeld. Het
einddoel is een professionele carrière.
Anders gezegd: we streven naar gelukkige
kinderen met een positieve, kansrijke en
hoopvolle toekomst.
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Kiel

Samen sterker

De eerste Antwerpse Children’s Zone
ontrolt zich in de wijk Kiel. Een diverse
wijk met veel groeimogelijkheden en
activiteiten, culturele partners, scholen, en
vrijetijdsaanbieders. Bestaande succesvolle
initiatieven om kinderen en jongeren te
laten kennis maken met sport, cultuur,
pleinwerking, enzovoort – zowel vanuit
scholen als partners – zijn waardevol en
blijven doorlopen. Children’s Zone zal
aanvullende initiatieven lanceren en beter
coördineren zodat àlle kinderen nog méér
kansen krijgen. De stad financiert dit
project volledig.

Children’s Zone brengt een intensere
samenwerking tot stand tussen scholen en
partners. Samen creëren we voor kinderen
een omgeving die toelaat om (meer) bij te
leren, relaties aan te gaan en een positief
zelfbeeld te ontwikkelen.

170214-1282_STAD_onderwijs_brochure_ACZ_A5.indd 3

De stad haalde haar inspiratie in
Harlem (VS) en Rotterdam (NL). Wanneer
scholen en partners de krachten bundelen
ontstaat een evenwichtige mix van
kwaliteitsvol onderwijs, een warme,
stimulerende thuis, een sociaal netwerk en
een goede gezondheid. Dit zorgt ervoor
dat kinderen betere schoolresultaten
behalen.
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Een versterkende en
uitdagende leeromgeving
voor elk kind
Iedereen (ouders, onderwijs, cultuur-,
sport- en jeugdpartners) werkt samen
aan een fijne, leerrijke omgeving. Binnen
Antwerp Children’s Zone verhogen we
het aantal uren per week dat elk kind kan
bijleren in en rond de school. Het aanbod
is er zowel voor kinderen die zoeken naar
een extra uitdaging als voor kinderen
die stukken van de leerstof opnieuw
willen inoefenen. Bijvoorbeeld: cursussen
talen, dans, muziek, enzoverder worden
aangeboden op school na de officiële
schooltijd.
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Het kind wordt in alle activiteiten
omgeven door leerkrachten, zorgverleners,
jeugdwerkers… die inspireren, vertrouwen
schenken en het verschil kunnen maken.
Kinderen worden begeleid in het
ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Ze
worden gestimuleerd om hun talenten te
ontdekken en deze verder te ontplooien.
Alle kinderen en ouders kunnen op
vrijwillige basis deelnemen aan de acties van
Antwerp Children’s Zone.
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Hoe gaan we dit
waarmaken?
Children’s Zone lanceert een aantal nieuwe
initiatieven in de wijk. Elke deelnemende
school vult in naar eigen behoeften en
mogelijkheden. Enerzijds zijn er acties voor
kinderen en jongeren. Anderzijds zijn er
initiatieven voor scholen en begeleiders.
In Antwerpen-Kiel staan dit schooljaar
onder meer volgende acties op
programma:

Voor kinderen en jongeren
→ Studio Kompas: Woensdagnamiddagactiviteiten voor kinderen tussen 9 en 12
jaar. Kinderen ontmoeten inspirerende
Kielenaars. Deze rolmodellen komen
uit allerlei hoeken van de arbeidsmarkt:
chirurgen, regisseurs, journalisten…
Op een speelse en interactieve
manier proeven ze van uiteenlopende
toekomstmogelijkheden.
→ Aanbod muziek, tekenen, dans en
toneel: Leerlingen kunnen aansluitend
op de schooluren een opleiding (muziek,
tekenen,…) in een wijkafdeling van de
academie volgen, die opgericht wordt in of
rond de school.
→ Summer Academy: Zomerschool
gedurende drie weken tijdens de
zomervakantie in samenwerking met Teach
for Belgium. Kinderen leren bij (tijdens
de voormiddag) en ontspannen zich aan
de hand van vrijetijdsactiviteiten (in de
namiddag).
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→ Sport-, cultuur-, jeugdwerkaanbod:
Dit voorjaar al zijn er meer plaatsen
voor kinderen en jongeren in sport- en
vrijetijdsactiviteiten (voetbal, pleinwerking,
… ). We voorzien een extra aanbod van
Let’s Go Urban op school.

Voor begeleiders en leerkrachten
→ Introductiemoment Nieuwe
Autoriteit: Vormingsmoment voor
jeugdwerkers, leerkrachten, hulpverleners,
buurtbewoners en anderen over
een gedeelde, waakzame zorg en
verantwoordelijkheid naar kinderen en
jongeren.
→ Lokaal vraaggericht sport-, cultuur-,
jeugdwerkaanbod door de partners:
Lokale partners werken samen met scholen
om activiteiten te ontwikkelen en bij te
sturen (op basis van feedback van scholen,
kinderen en ouders). En dit zoveel mogelijk
in en rond de school of in de buurt.
→ Structurele samenwerking tussen
onderwijs en welzijn om tot een meer
evenwichtige taakverdeling te komen.
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Timing

Hoe evalueren?

Reeds in 2016 ging het participatief
traject van start. Dit blijft doorlopen om
alle partners permanent met elkaar te
verbinden en de onderlinge samenwerking
aan te moedigen.

De effecten en resultaten van Antwerp
Children’s Zone worden nauwkeurig
opgevolgd en gemeten. Wat niet werkt,
passen we aan. De eerste acties worden al
geëvalueerd in juni 2017.

Fase 1 Kiel: Van 1 maart tot 31 augustus
2017 met de focus op de derde graad
van het basisonderwijs (10 – 12 jaar) en de
eerste graad van het secundair onderwijs
(12 – 14 jaar).

Welke scholen kunnen
meedoen?

Fase 2 Kiel: Schooljaar 2017 – 2018 met
opnieuw de focus op de derde graad van
het basisonderwijs en de eerste graad van
het secundair onderwijs. We versterken en
verbreden het aanbod.

Alle Kielse scholen en scholen in de
nabijheid met een populatie van meer dan
50 % Kielse kinderen in het basisonderwijs
en meer dan 10 % in het secundair
onderwijs kunnen vrijblijvend deelnemen
aan Antwerp Children’s Zone.

In fase 3 (schooljaar 2018 – 2019) breiden
we uit naar andere leeftijden zodat nog
meer kinderen kunnen genieten van
Antwerp Children’s Zone.
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☞

We rekenen ook op u om van Antwerp Children’s
Zone een succes te maken. We zijn steeds op
zoek naar goede ideeën en helpende handen
om het project te verbeteren.
Bent u geïnteresseerd in Antwerp Children’s
Zone en wenst u meer informatie te ontvangen
of deel te nemen, aarzel niet en neem contact
op via onderstaande gegevens.
Onderwijsbeleid Antwerpen
tel 03 338 33 40
antwerpchildrenszone@stad.antwerpen.be
childrenszone.antwerpen.be
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