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GO! talent 

GeografischOpleidingsvormen

• BSO

• L&W

• OKAN

• TSO

• Dendermonde - Begijnhoflaan

• Dendermonde - Leopoldlaan

• Dendermonde – Vosmeer

• Zele



Enthousiast Schoolteam



• Een school met 
veel diversiteit

GO! talent



STOS



• WAT
• Teamgericht navormingstraject om scholen te ondersteunen in de 

aanpak van (kans)armoede op school 

STOS

• ONS DOEL
• Kostenbewust beleid, gedragen door hele team

• Solidariteitsmechanisme op schoolniveau

• Empowerment en weerbaarheid (complexiteit van armoede)



• Méér dan enkel 
gebrek aan geld

• Sociale rechten 
op verschillende 
levensdomeinen 
geschonden

• Een web waarin 
mensen 
gevangen zitten

Armoede







STOS

• ONS TRAJECT

• Sensibilisering en vorming team

• Personeelsvergadering december 2017: lancering traject

• Pedagogische studiedag 30 maart 2018: STOS (incl. sterke getuigenis)

• Naar schoolcultuur van solidariteit: ombuigen en/of borgen  proces!

• Preventief: naar een kostenbewust beleid

• Analyse schoolkosten: bevragingen vakwerkgroepen  gedragenheid 
team (‘naar kostenbewuste vakwerkgroepen)

• Analyse kosten meerdaagse reizen: oprichten werkgroep GWP

• Doel: maximumfactuur per afdeling (proces!)



STOS

• ONS TRAJECT

• Curatief: sociale aanpak onbetaalde schoolfacturen

• Opstarten financiële cel: kort op de bal-aanpak!

• Vertrouwenspersoon 

• Gedragen solidariteitsfonds: ombuigen en borgen  proces!

• Samenwerkingen opstarten/versterken met externe partners

--> Weerbaarheid!



Structuur 

Breed draagvlak

Comité: uitzetten grote 

lijnen, bewaken proces, 
reglement vorm geven

Dagelijkse  
uitvoerders: hebben 

een mandaat voor 
dagdagelijks beheer



GOK?



• UGent

• KULeuven
• http://www.standaard.be/cnt/dmf20180205_03339789

GOK?

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180205_03339789


Schuldgevoel

Niet kunnen

Moedeloos

Niet kennen

Schaamte

Uitsluiting

Negatief

zelfbeeld
Kwaad

De binnenkant van armoede



De mate waarin een groep in staat is om 
uitzonderlijke prestaties te leveren hangt af van hoe 
goed de groep als team kan samenwerken. (Simon Sinek)

GO! talent


