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S.O.S.: Supporting Opportunity in schools
Promoting Educational Equity 

• Doel:
• screeninginstrument ‘Equity’ => beleidsplan
• uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en informatie
• ontwikkeling van online cursus voor onderwijsprofessionals

• Partners
• Verenigd Koninkrijk
• Spanje
• Roemenië
• Italië
• België



Taal en equity



MEERTALIGHEID EN EQUITY

• Meertaligheid => een absolute verrijking
• Versterking sociaal welbevinden

• Versterking taalgevoeligheid

• Troef op de arbeidsmarkt

• Meertaligheid => taalachterstand
• Ontstaan van de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid



Vicieuze cirkel der kwetsbaarheid

Kwetsbare jongeren

- OKAN

- Allochtone jongeren

- Kansarme jongeren

Taalachterstand

- Onvoldoende schooltaal

- Geen moedertaal

- Geen academisch taalniveau

Leerachterstand

- Zittenblijven

- Overgaan op basis van leeftijd

- Schoolmoeheid

Problematische 
schoolloopbaan

- Watervalsysteem

- Ongekwalificeerde uitstroom

Maatschappelijk 
kwetsbaar

- Kwetsbaar op arbeidsmarkt

- Kansarmoede



Equity vs. cirkel der kwetsbaarheid

Equity



Equity vs. cirkel der kwetsbaarheid

Cirkel der 
kwetsbaarheid

Equity-acties

Empowerment 

Maatschappelijke 
vooruitgang



Wat omvat ‘Equity’?



Naar een definitie van Equity

• Ga naar www.menti.com

http://www.menti.com/


Definitie van Equity



Equity in de praktijk…



Equity … verschillende dimensies
Fair 

onderwijs

Inclusie

Toegang 

onderwijs

Onderwijs-
kansen

Gepersonaliseerd

Leren

Persoonlijke 

en

sociale ontwikkeling

EQUITY



Equity in de praktijk

Equity
versterken

•Bv.: taalachterstand

Werken aan 
alle/enkele 
dimensies

•inclusie

Nood aan 
nulmeting

Screening-
instrument

•invullen rubric dimensie inclusie



Equity … in de praktijk

• Screeninginstrument => rubric
• Per dimensie

• Verschillende indicatoren

• Ingevulde rubric => nulmeeting
• Spinnenweb

• Startpunt voor beleidsplan



Voorbeeld : rubric



Resultaat van rubric : spinnenweb



Equity in de praktijk

Screening-
instrument : rubric

Kennis versterken : 
artikels

Nood aan 
voorbeelden :

Goede 
praktijkvoorbeelden

Uittekenen van 
acties - beleidsplan



Voorbeeld goede praktijken



Samenvatting …

• Gratis online cursus :
• Framework and methodological guide

• Digitaal screeninginstrument : rubric – spinnenweb per dimensie

• Wetenschappelijke artikels per dimensie

• Goede praktijkvoorbeelden per dimensie

• Vrijblijvende reflectievragen

• Sjabloon voor het opmaken van een eigen beleidsplan


