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HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

«NASCHOOLSE PROGRAMMA’S OPNIEUW 

UITVINDEN OM EEN BRUG TE SLAAN TUSSEN 

WETEN, DOEN, SAMEN ZIJN EN SAMEN LEVEN.»

UITDAGING

Naschoolse programma’s zijn gewoonlijk beperkt tot zeer elementaire 
kinderopvangvoorzieningen, waarbij geen eigen pedagogische benadering wordt 
ontwikkeld. Activiteiten aangeboden door externe verenigingen zijn vaak duur en niet 
voor iedereen toegankelijk. Ook blijkt dat naschoolse opvoeders vaak geen ervaring en 
opleiding hebben genoten om informele en zinvolle leeractiviteiten voor kinderen te 
kunnen aanbieden. Naschoolse activiteiten worden dan een onproductief moment waar 
de kinderen uiteindelijk gewoon zitten te wachten tot hun ouders hen komen ophalen. 

PROJECT

Het doel bestaat erin naschoolse programma’s opnieuw uit te vinden om de brug te slaan 
tussen het samen leren kennen, leren doen, leren zijn en leren leven. AlterEducs helpt 
scholen bij het integreren van informele en zinvolle leeractiviteiten voor kinderen zodat 
ze bewuster, empathischer en beter geïnformeerd zijn over het gemeenschapsleven. Het 
programma combineert een brede waaier van activiteiten die tegen een lagere prijs door 
een team van onderwijsdeskundigen binnen een school worden aangeboden en zinvoller 
zijn voor de kinderen. AlterEducs versterkt ook de rol van de opvoeders door middel 
van specifieke trainingen en betrekt de ouders bij de ontwikkeling van de programma-
activiteiten.

Naast de kinderen zelf vereist het 
AES-project de betrokkenheid 
van twee belangrijke partners: 
Opvoeders: hun rol is cruciaal aangezien 
ze informele leeractiviteiten zullen 
brengen en leiden in het programma.
Ouders: ze worden betrokken bij 
het maken van de activiteiten door 
ideeën aan te reiken en door sommige 
activiteiten zelf te ontwikkelen.

PARTNERS

WERKLAST
Om een AlterEducsProgramma op te zetten moet je minstens 
3 tot 4 uur per week besteden aan de coördinatie van het 
programma en van de verschillende betrokken partners. Maar 
dat kan natuurlijk ook veel meer zijn!

MIDDELEN
Voor dit project zijn vooral pedagogische middelen nodig. Hoe 
meer middelen je dus al hebt in je school, hoe beter. Anders zorg je 
er best voor dat je, afhankelijk van de activiteiten, extra materiaal 
krijgt.



HET PROJECT UITVOEREN IN JOUW SCHOOL

Contacteer de ouders 
en vertel hen over je 
naschoolse programma 
om de bewustwording te 
vergroten. Stel voor dat 
zij het programma samen 
met jou ontwikkelen en 
nodig hen uit voor een 
vergadering.

BETREK DE PARTNERS

Breng ouders en opvoeders 
samen, stel het programma 
aan hen voor en verzamel 
ideeën voor activiteiten. 
Bouw verder op de passies 
die reeds bij de opvoeders 
en de ouders bestaan.

ONTWERP SAMEN ACTIVITEITEN 

Maak je wekelijkse agenda 
op waaraan ouders en 
opvoeders activiteiten 
kunnen toevoegen die 
ze willen verrichten 
en wanneer. Dit is de 
belangrijkste tool voor jouw 
programma!

MAAK EEN PLANNING

Start met jouw eerste 
naschoolse activiteiten en 
verzamel feedback om ze 
te verbeteren. Geef jouw 
opvoeders trainingen als 
zij dat nodig hebben. 

START DE EERSTE ACTIVITEITEN

EEN PROTOTYPE MAKEN VAN JOUW EERSTE ACTIVITEITEN2

JOUW PROGRAMMA ONTWIKKELEN3

Afhankelijk van je behoeften 
kan je via crowdfunding of 
overheidstoelagen fondsen 
werven, maar dit vergt tijd.

WERF FONDSEN

Vind meer partners en 
bondgenoten die zich 
willen inzetten voor jouw 
project en die de waaier 
van activiteiten willen 
uitbreiden. 

VERGROOT JOUW KRING

Vraag ouders en kinderen 
regelmatig om feedback 
zodat je jouw activiteiten 
zo goed mogelijk kunt 
afstemmen op hun 
behoeften.

VRAAG OM FEEDBACK

1 JOUW OMGEVING SAMENBRENGEN

Praat met je schooldirecteur 
en zoek bondgenoten in de 
school om jouw project te 
steunen.

VIND BELANGRIJKE PARTNERS

Stel een team samen 
van 2-3 gemotiveerde 
leerkrachten en opvoeders 
in jouw school.

VIND JOUW TEAM

Stel een agenda op van 
wekelijkse vergaderingen 
met jouw team om het 
programma vorm te geven.

CREËER EEN ROUTINE

Neem contact op met het 
AlterEducs-team en laat je 
ondersteunen, informeren 
en inspireren.

VRAAG ALTEREDUCS OM HULP



BESTE PRAKTIJKEN EN GELEERDE LESSEN

CONTACT
Ontmoet de initiatiefnemers
Christophe Bihin en Christian Uwineza 
altereducs@gmail.com 

VIDEO
Ontdek hier het verhaal 

achter het project en hoe 
het is ontstaan.

 ashoka.com

MEER INFORMATIE OM NOG EEN STAP VERDER TE GAAN

Schoolbord, discus-siecirkel,    
instrumenten, artistieke 
ruimte... probeer uw ruimte 
multifunctioneel en gezellig 
te maken!

RUIMTETRAINING
Opvoeders hebben vaak niet voldoende 
training genoten en weten niet altijd waar 
ze naartoe willen. Je moet tijd investeren 
om hen op te leiden, zodat ze mee kunnen 
werken aan kwaliteitsvolle activiteiten. 
Geef hen de kans om hun eigen talent en 
passie uit te drukken: muziek, dans, sport, 
doe-het-zelf, kunst... zolang het voor de 
kinderen maar nieuwe horizonten opent! 

De eerste prioriteit bij een naschools 
programma is de veiligheid van de kinderen. 
Vergeet dat niet. Zorg er daarom altijd 
voor dat jouw activiteiten in alle veiligheid 
plaatsvinden om ongelukken te vermijden. Het 
kan ook moeilijk en riskant zijn om 40 kinderen 
alleen te begeleiden. Probeer voor meer dan 20 
kinderen minstens 2 begeleiders te voorzien. 

RISICOMANAGEMENT

ACTIVITEITENCATALOGUS 
AlterEducs heeft een activiteitencatalogus ontwikkeld 
die online beschikbaar is voor alle ouders en teamleden 
(Google documents). Iedereen kan die catalogus 
raadplegen en nieuwe activiteiten aanmaken, waardoor 
kennis wordt gedeeld tussen alle partners en goede 
praktijken nooit verloren gaan. 

TRANS-PARENTS TOOL 
 
Trans-parents is de tool die AlterEducS heeft ontwikkeld 
om ouders te betrekken bij het creëren van naschoolse 
activiteiten. Ze bestaat uit een online planning voor 
samenwerking waar ouders de activiteit kunnen 
voorstellen die ze willen aanbieden.

De activiteiten die kinderen buiten de schooltijd ondernemen 
zijn van cruciaal belang voor hun ontwikkeling. Kwaliteitsvolle 
naschoolse programma’s zijn dan ook nodig in elke gemeenschap. 

Volgens het Europees agentschap Youth.Gov «zorgen 
kwaliteitsvolle naschoolse programma’s voor positieve resultaten 
bij de jongeren, waaronder een verbetering van de schoolprestaties, 
het gedrag in de klas, hun gezondheid en voeding.»

IMPACT VAN HET PROJECT


