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Ik ben Sven en ik groeide op in Londerzeel. Een dorp in Vlaams-Brabant op ongeveer 20 
km van Brussel. Ik kom uit een wit middenklasse gezin en kreeg er veel kansen. 
Beide ouders gingen werken; mijn vader als bediende in een bedrijf en mijn moeder was 
kleuterleidster.
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Ik heb het geluk gehad om naar een degelijke school te gaan
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Ik was lid van de lokale jeugdbeweging en had een zorgeloze jeugd. Ik kreeg een aantal
waarden en normen mee vanuit mijn opvoeding en ervaringen. Dat bepaalde het 
referentiekader waarop ik me baseerde wanneer ik naar iets keek.

6



Op mijn 18 trok ik naar het grote Brussel om de lerarenopleiding te volgen in Sint
Thomas. Kennismaken met de grootstedelijke context, ogen opentrekken, ervaringen
opdoen, stages in scholen lopen.
Ik ben Brussel gaan ontdekken, er van gaan houden en kan dat niet meer loslaten. 
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In 1997 werd ik leerkracht in de prachtige school Sint-Joost-aan-Zee. Ik stond er in het 
tweede, derde en vierde leerjaar en werd er later zorgcoördinator. 
SJAZ is een school met een erg divers publiek tot wel 30 verschillende nationaliteiten. 
Daar leerde ik dat er ook andere referentiekaders waren. Ik leerde er enorm veel. 
In 2005 werd ik er directeur en we legden de focus op het verbreden van de school. 
SJAZ biedt traditioneel onderwijs aan met de focus op de leerplandoelen.
We hechtten veel belang aan ouderbetrokkenheid en brede school (met de focus op 
talentontwikkeling en vooral buiten het curriculum)
De superdiversiteit, die daar aanwezig was (en nog is), opende mijn ogen en daar leerde 
ik ook andere referentiekaders kennen. 
Na 17 jaar SJAZ werd het tijd voor iets anders en stapte ik over naar TADA.
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In 2015 kwam ik terecht bij TADA als pedagogisch teammanager en volgde ik drie jaar
een eigen klas op. Tada biedt aanvullend zaterdagonderwijs met de focus op een positief
zelfbeeld, het bieden van toekomstperspectieven, praktijklessen met rolmodellen en 
motivatie en relevantie van leren. Ik leerde vanuit een ander perspectief kijken naar
onderwijs. Hoe kunnen we kinderen boeien? Wat kan later voor hen betekenen? De 
impact van leren door doen. De impact van de contacten met rolmodellen. We stelden
alles in vraag en keken kritisch naar de zaken. Maar ze stonden er…. Elke zaterdag…. Drie 
jaar lang…. Kinderen uit de meest kwetsbare gezinnen en buurt…. .
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Het is wel duideljk dat we in Brussel voor een aantal uitdagingen staan.
Het werd voor mij ook duidelijk dat er ook heel wat handvaten en tools zijn om met die 
uitdagingen om te gaan en ze ook aan te pakken. 
Vaak gaat het gewoon om een mindswitch…
Durf kritisch kijken naar je eigen functioneren. Durf kijken naar je eigen werk. Bekijk het 
eens vanuit een ander perspectief. Kijk breder dan je eigen referentiekader.
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De Brusselse context is complex, er is een grote diversiteit, een meerderheid van 
minderheden. Veel moedertalen en twee schooltalen. 
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Vaak hebben kinderen weinig toekomstperspectieven, is hun motivatie niet zo groot en
leidt dat tot een negatief zelfbeeld. 
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In vele schoolteams wegen deze uitdagingen op de veerkracht. Het lerarentekort is 
groot, de uitval ook. 
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Er zijn dan twee manieren om daarmee om te gaan en in Brussel kiezen we natuurlijk
voor de tweede
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Sinds 1 september 2018 startte ik een nieuwe school op met als focus drie belangrijke
pijlers nl. Identiteit, connectie en ondernemerschap.
Samen met een superenthousiast team, enthousiaste ouders en een stevige visie kiezen
we ervoor om antwoorden te bieden op deze uitdagingen. 
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Een belangrijk aspect is ook ouderparticipatie. Transparante open en positieve
communicatie. Ownership geven, ouders binnenlaten in de school. door 
bijvoorbeeld elke dag te werken met open onthaal.
Anderzijds hechten we ook veel belang aan het responsabiliseren van onze
ouders. We mogen ook verwachtingen stellen en blijven hen 
ondersteunen. Samen school maken en laten meedenken over de toekomst van 
de school. 
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Voor het filmpje zie  volgende link 
https://www.youtube.com/watch?v=ENeb4BJJhS8&feature=youtu.be 
Of de website van de school 
https://www.paviljoen-schaarbeek.be/nieuws/bouwdag/?lid=271 
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De TADA-insteek in ons onderwijs. We werken daarvoor samen met Kidstart en
ook Twisted Studio (service designbureau)
De combo van onderwijs en privé en het werken met 
rolmodellen/maatschappijgericht onderwijs.
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Voor het filmpje zie volgende link
https://www.youtube.com/watch?v=S-
WqWPLrOTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1T9aCmJj7I-fZtGtgXuvsZtWYFiF-
N6FWbtvTcV9MIesj9nWvZAszSB_M
Of de website van de school 
https://www.paviljoen-schaarbeek.be/nieuws/meedenkdag/?lid=271 
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Samen school maken en elk teamlid heeft inspraak en bouwt mee school. Open 
communicatie ook waarbij we bij en van elkaar gaan leren.
Ze krijgen ook de mogelijkheid om trainingen/opleidingen te volgen die niet
direct impact hebben op hun lesgeven maar waarbij ze zichzelf verder kunnen
ontplooien.
Bijvoorbeeld ism bedrijven (privé)
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Onze Brusselse jongeren zijn nieuwsgierig, ze leren graag, ze worden graag
aangemoedigd, ze kunnen veel, ze kunnen ons nog iets leren. 
En wij in Brussel hebben de opportuniteit om daarmee aan de slag te gaan. Hier in 
Brussel zetten we de bakens uit. Wat nu gebeurt in Brussel, gebeurt morgen elders in 
ons land. 
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