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ON THE ROAD AGAIN
WAT GAAN WE DOEN?

WAT DOEN WE ACHTERAF?

We verzamelen achtergrondinformatie, vergelijken
mediaberichten en verrijken onze kennis over asiel
en migratie.

• We vertellen onze verhalen, delen onze ervaringen
online en offline.

We bereiden ons voor op een roadtrip die ons tijdens de krokusvakantie langs de grenzen van Europa
brengt. Langs de grenzen die gesloten worden voor
mensen op de vlucht, voorbij de grenzen van wat
een humaan Europa zou kunnen zijn.
We verplaatsen ons in het leven van mensen op de
vlucht, komen in contact met alle betrokkenen, luisteren naar verschillende meningen en denken na
over een eerlijk, realistisch en humaan asielbeleid.

• We formuleren aanbevelingen op Vlaams, federaal
en Europees niveau.
• We bedenken een spel dat een antwoord kan bieden op de vele vragen over het thema.
• De leerkrachten werken mee aan een educatief
pakket dat aansluit bij de noden in het onderwijs.
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Voor, tijdens en na de
reis gaan we meermaals
in debat, leren we ons te
informeren en standpunten
te formuleren en denken
we na over onze eigen
maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

ACTIEF BURGERSCHAP
Aan de hand
van deze onvergetelijke
ervaring willen we
jongeren de kans geven om
de werkelijkheid op een
kritische en gefundeerde
wijze te benaderen

VERHALEN DELEN
CHANGEMAKERS
ERVARINGSGERICHT LEREN
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DEELNEMEN?
VOOR WIE?
Elk leerling uit het vijfde jaar secundair onderwijs kan zich kandidaat stellen.
• Er zullen 12 leerlingen geselecteerd worden uit 6 verschillende scholen en 4 jongeren uit een jeugdwelzijnswerking.
• Een kandidaatstelling is pas geldig als de school of de jeugdwerking mee in het project stapt.
• Je moet met minstens 2 leerlingen uit je school/jeugdwerking inschrijven.
• In elke school moet minstens 1 leraar bereid zijn om mee in het project te stappen.

ROL VAN DE SCHOOL/JEUGDWELZIJNSWERKING ?
SCHOOL: De hele school wordt betrokken in het project. Naast het informeren van leerlingen, leerkrachten
en ouders, wordt er ook tijd en ondersteuning aangeboden aan de deelnemers om achteraf hun verhalen en
ervaringen te delen met het brede publiek. De directie ondertekent mee het inschrijvingsformulier van de
kandidaat leerling.
JEUGDWELZIJNSWERKING: De hele werking wordt betrokken in het project. De verantwoordelijke van de
jeugdwelzijnswerking ondertekent mee het inschrijvingsformulier van de jongere

KOSTPRIJS?
Elke deelnemer uit het onderwijs verzamelt minstens 1000 euro via een eigen gekozen actie. De rest van de
kosten wordt betaald door de organisatie. Deelnemers uit werkingen met maatschappelijk kwetsbare jongeren engageren zich om activiteiten op te zetten voor fondsenwerving.

WAT VERWACHTEN WE VAN DE DEELNEMERS?
Een leergierige en open houding. We rekenen op je inzet tijdens het voortraject, de reis zelf en het natraject.
Het wordt een intense beleving, een prachtige ervaring. We verwachten dat je je ervaringen achteraf deelt
met je medeleerlingen, je eigen netwerk en ver daarbuiten. Je kan rekenen op onze begeleiding om uit te zoeken hoe jij je verhaal kan verspreiden.

Geef je school de
kans om ervaringen te
delen, ogen te openen,
kennis te vergroten en
inzichten te verwerven
dankzij deze unieke
inleefreis.

HOE KAN JE INSCHRIJVEN?
Interesse om in te stappen? Schrijf je in! Het inschrijvingsformulier vind je op
www.vluchtelingenwerk.be/onderwijs of mail naar ann@vluchtelingenwerk.be.
We kunnen langskomen om meer informatie te geven.
Ter info: De betrokken leraar per school wordt pas aangeduid na de selectie van de jongeren.
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PLANNING: WIE, WAT, HOE, WAAR?

FASE 1

KANDIDAATSTELLING EN SELECTIE

1/10/2018
22/10/2018
		
		
26/10/2018

Start inschrijvingen
Uiterste datum inschrijvingen
Inschrijvingsformulier downloaden via www.vluchtelingenwerk.be/onderwijs of eenvoudig te verkrijgen via mail.
Mail het ingevulde formulier naar ann@vluchtelingenwerk.be ten laatste op 22 oktober 2018.
Bekendmaking selectie

FASE 2

VOORBEREIDINGSTRAJECT

23-25/11/2018 Voorbereidingsweekend deelnemers met kennismaking en vormingen.
4-5/01/2018
2-daagse Duinkerke en Calais
NOV/FEBR
Voortraject in de scholen en 3 aparte vormingsdagen.

FASE 3

ON THE ROAD

1-10/03/2019
		

Roadtrip door Europa tijdens de krokusvakantie. Exact vertrek, aankomst en programma zal
later gegeven worden.

FASE 4

NATRAJECT

APRIL 2019
• nazorgweekend met aandacht voor verwerking, storytelling, ...
		• opstart politiserend traject, aanbevelingen formuleren
		• eindfase ontwikkeling spel/educatief pakket.
		• lezingen, presentaties in scholen, voor verenigingen, ...
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