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Geografische omvang: Vlaanderen en Brussel, België 

Caritas International Belgium en IOM bundelen hun krachten voor het Other Talk – Teaching Migration project, dat 

beoogt huidige en toekomstige leerkrachten in Nederlandstalige secundaire scholen in België tools te bieden om hen 

te ondersteunen in het lesgeven over migratie, vluchtelingen and mediageletterdheid daarrond en om het kritisch 

denken van hun leerlingen over deze onderwerpen in hun (toekomstige) klaslokalen te stimuleren. In dat kader zullen 

twee instrumenten ontwikkeld worden: CPD (Continuous Professional Development) e-learning trajecten voor 

huidige leerkrachten en een ITE (Initial Teacher Training) toolbox voor toekomstige leerkrachten.   

De CPD e-learning trajecten zullen 

bestaan uit korte online trainingen 

op eigen tempo. De toolbox zal 

kunnen worden geïntegreerd in 

huidige ITE-programma’s en andere 

pre-carrière lerarenopleidingen. 

Beide tools zullen informatie 

bevatten over wat te onderwijzen 

(inhoudelijk) en hoe dit kan  worden 

onderwezen (pedagogische 

benaderingen).  

 

Parallel aan dit Other Talk – Teaching Migration project, zal School Zonder Racisme een project implementeren waarin 

verschillende interventies rond lesgeven over migratie getest zullen worden in secundaire scholen. Via een 

gestructureerde feedbacklus tussen de teams van beide projecten, zullen constante dialoog en kruisbestuiving van 

de resultaten zorgen voor de relevantie van alle tools in de praktijk.  

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………… 

Dit project steunt de 

verwezenlijking van de volgende 

Duurzame Ontwikkelings-

doelstellingen (SDGs) 

     

   

Dit project werd ontwikkeld binnen het Other Talk 

programma. Other Talk is een driejarig 

programma van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen, met als doel nuance in het 

gepolariseerde migratiedebat in Vlaanderen te 

brengen. Other Talk wil mensen die zich tussen de 

tegenpolen van het debat bevinden weer bij de 

conversatie betrekken en verdere polarisering 

tegenhouden.  Om dat doel te bereiken gaat 

Other Talk het gesprek aan in drie domeinen:  

het onderwijs, het middenveld en de media.  
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Voor meer informatie, contacteer Victoria Docx via vdocx@iom.int  

https://www.schoolzonderracisme.be/
https://11.be/other-talk-migration

