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Imene Chabi over de (on)gelijkheid in het onderwijs

Nasir Al Morkmoskee, Shiraz, Iran

“Ik ben een gelukkiger mens omdat ik voel 
dat ik zit waar ik moet zitten”

sector haar first and last love was, 
doet er goed aan om even verder te 
lezen. “Het is voor pas afgestudeerde 
studenten van de faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte immers niet gemakkelijk 
om onmiddellijk een job te vinden, 
zeker niet net na je studies en zonder 
ervaring. Daarom is het zeker positief 
dat er zulke sessies [jobbeurzen tussen 
bedrijven en studentenverenigingen 
zoals Filologica, nvdr.] georganiseerd 
worden. Hoe meer, hoe beter zelfs.”

Na vijf jaar als commercieel adviseur 
bij Belfius gewerkt te hebben, richtte 
ze haar pijlen op een nieuwe uitdaging. 
Meer dan het onderwijs overtuigde 
vooral de persoonlijke bekommernis 
om de urgente sociale problema-
tiek Chabi’s keuze om resoluut voor 
een carrière in de klas te kiezen. De 
maatschappelijke belangstelling komt 

Het onderwijs in België heeft 
meer dan ooit nood aan competente en 
gastvrije gidsen in de klas. Uit de inter-
nationale PISA-rapporten blijkt onder 
meer dat het onderwijs(systeem) – 
ook in Vlaanderen – de sociaalecono-
mische tegenstellingen vaak versterkt. 
En wie zwak onderwijs zaait, zal onge-
lijkheid oogsten. Imene Chabi, alumnus 
van de faculteit LW en nu leerkracht 
bij Teach for Belgium, probeert alvast 
jongeren die in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie leven gelijke kansen 
te geven. Maar wat is haar drijfveer? 
“De sociale gelijkheid in het onderwijs 
kunnen aanpakken was voor mij dé 
changemaker. Ik dacht: ‘Dat is echt 
mijn ding!’”

Amper 30 minuten. Een half uurtje en 
niet langer heb je nodig om Imene Cha-
bi, die via Skype vanuit haar zonnige 
vakantiebestemming contact opneemt, 
te leren kennen. Afgestudeerd als 
vertaler-tolk en met een master in de 
Oosterse Talen & Culturen (UGent) 
op zak, gaat Chabi nu als leerkracht 
secundair onderwijs door het leven. 
Maar wie denkt dat de educatieve 

dan ook duidelijk in het gesprek naar 
voren: ze wil zich voornamelijk enga-
geren voor leerlingen die met een lage 
socio-economische (thuis)situatie te 
kampen hebben. Het onderwijs blijkt 
dan de sector bij uitstek te zijn om 
deze kwestie aan te pakken. Andere 
maatschappelijke instituten heb-
ben immers zelden zo’n ingrijpende 
impact op het leven van die jongeren: 
“Het gaat om veel meer dan enkel les-
geven. Je werkt met mensen, je werkt 
met kinderen. Je kunt iets betekenen 
voor anderen, je kunt iets betekenen 
voor de maatschappij. Je kunt er al-
leen maar gelukkig van worden!”

Een troef van het Teach for Belgi-
um-programma is dat je als deel-
nemer helemaal geen ervaring als 
leerkracht moet hebben of een 
pedagogisch bekwaamheidsattest 
moet beschikken om aan het traject te 
mogen beginnen. “De meesten, bijna 
95% van de participanten, had nog 
nooit voor een klas gestaan. Ook ik 
had geen ervaring, maar ik heb wél de 
kans gekregen om dit te doen!” Daar-
door kwam Chabi in een divers gezel-

“Het gaat om zoveel meer 
dan enkel lesgeven. Vooral 
de sociale gelijkheid was 
voor mij dé changemaker”
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superintensief!” Intussen neemt ze een 
cursusblaadje tevoorschijn en schetst 
ze kort het verloop van de opleiding 
die verspreid is over twee jaar. “In een 
eerste fase wordt je uitgenodigd voor 
een schriftelijke proef en bekijken de 
mentoren of je over het juiste diploma 
beschikt [diploma hoger onderwijs, 
uitgereikt door een erkende instelling 
van de Vlaamse of Franstalige Gemeen-
schap, nvdr.]. Daarna gaan ze na of je 
waarden overeenstemmen met die van 
de jobbeschrijving. Het gaat daarbij 
niet alleen om het lesgeven, maar 
ook of je bereid bent om in kansarme 
scholen te werken. Ze letten daarbij op 
je doorzettingsvermogen en of je open-
staat voor de feedback van je coach.” In 
een volgend stadium volgen dan nog 
taaltesten, een interview, een ver-
plichte zomercursus en verscheidene 
praktische proeven (o.a. proeflessen 
geven en in een jeugdorganisatie mee-
draaien). “Die proeven”, zo voegt Chabi 
nog toe, “zijn vooral belangrijk om je 
een beeld te kunnen vormen van de 
didactiek, de praktijklessen en hoe je 
met leerlingen omgaat. En in septem-
ber mag je dan starten in een school.”

schap terecht: “We zijn gestart met een 
groep van 50 participanten. Het gaat 
om mannen en vrouwen, starters en 
mensen met al vijf of tien jaar ervaring, 
jong afgestudeerden en vijftigplussers. 
Bij de meesten is de drijfveer lesge-
ven, maar toch ook vooral de drang 
om iets te veranderen. Dat heb ik wel 
gevoeld.” De organisatie selecteert de 
kandidaten op basis van hun motiva-
tie. Wie een maatschappelijke impact 
wil hebben, maakt kans om met het 
programma te starten.

Toch is de weg naar de lespraktijk lang, 
benadrukt Chabi: “Het is niet eenvou-
digweg solliciteren voor een job. Nee, 
het is veel meer dan dat. En het is 

Ook een van Teach for Belgiums 
kernpunten ‘Partnerschap om doel-
stellingen te bereiken’ is voor Chabi 
van groot belang. “Ik herinner me 
nog dat we op mijn eerste selectiedag 
tijdens de middagpauze een praatje 
maakten. Dat kon ik niet bij Belfius. 
En toen wist ik het: dit is niet zomaar 
een groep, dit is een tweede familie. 
Wij hebben onszelf de naam Ubuntu’s 
gegeven [een humanistische filosofie 
waarbij menselijkheid en het helpen 
van anderen centraal staat, nvdr.]. Het 
zijn zo van die kleine details die er 
een superervaring van maken. Het is 
dan wel niet altijd gemakkelijk, maar 
dankzij de groep en de persoonlijke 
coach is het wel gemakkelijker om vol 
te houden.”

Tot slot wilde Chabi nog een laatste 
goede raad meegeven aan leerkrach-
ten in spe en studenten die overwegen 
om leerkracht te worden: “Zoek een 
job met een missie, met een visie. 
Probeer iets te doen voor je mede-
mens, want dan is het zeker de moeite 
waard. Als leerkracht leid je immers 
de volgende generatie politici en filo-

© Teach For Belgium, jaarrapport 2019

“Ik doe het nu supergraag. 
En vanuit mijn sociaal 
engagement zal ik ook in de 
toekomst proberen om de 
wereld een klein beetje beter 
te maken. Ik ben daarom 
trots op wat ik doe”
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sofen op en heb je de mogelijkheid om 
noodzakelijke houdingen zoals res-
pect, openheid en kritisch denken aan 
te leren. En vooral: zoek naar een

evenwicht tussen de waarden 
die belangrijk zijn voor jezelf en 
die van je beroep. Alleen dan zit 
je goed.”

Teach for Belgium zet zich sinds 
2013 in Vlaanderen en Wallonië in om 
pas afgestudeerde studenten, maar 
ook ervaren rotten uit verscheidene 
sectoren, te (her)oriënteren naar het 
onderwijs en op te leiden tot geënga-
geerde leerkrachten. De Belgische vzw 
rekruteert, vormt en ondersteunt hen 
tijdens een intensieve opleiding van 
twee jaar. In dat tijdsbestek verwer-
ven de deelnemers dankzij een brede 
vorming de nodige competenties en 
krijgen ze verdere persoonlijke bege-
leiding terwijl ze al voor de klas staan.

De vereniging biedt de leraren-in-op-
leiding (Frans, Nederlands of wiskun-
de/wetenschappen) dus de kans om 
de theorie en vaardigheden ook effec-
tief in een klaspraktijk toe te passen. 
Ze doen hun ervaring op in scholen 
met een groot aantal sociaalecono-
misch kwetsbare leerlingen. Dat is een 
bewuste keuze, zo blijkt, want Teach 
for Belgium, lid van het internationale 
netwerk Teach for All, vecht specifiek 
tegen de groeiende onderwijsongelijk-
heid. Ze streven naar een inclusiever 
onderwijssysteem waar alle leerlin-
gen, ongeacht hun sociale afkomst of 
economische status, dezelfde (slaag)
kansen krijgen. Met andere woorden: 
ze trachten alle jongeren toegang tot 
kwaliteitsvol onderwijs te bieden door 
de ongelijkheid in het onderwijs terug 
te dringen. En wie sterk onderwijs 
zaait, zal gelijkheid oogsten.

Over Teach For BelgiumInterview: Simon Lambrechts en Flor Roesbeke
Tekst: Simon Lambrechts


