


Heb je als school zin om één van je leerlingen uit het vijfde middelbaar 
te laten kennis maken met de wereld van vluchtelingen? 
Wil je je leerlingen laten ervaren hoe de werkelijke situatie is aan de 
grenzen van Europa?
Wil je je school de kans geven om aan de hand van een bevoorrechte 
getuige de werkelijkheid te belichten?

Geef je school de kans om ervaringen te delen, ogen te openen, kennis 
te vergroten, inzichten te verwerven dankzij deze unieke inleefreis. 
Als je als school de kans wil grijpen om te werken rond het thema asiel 
en migratie en je leerlingen wil laten nadenken over mensenrechten 
en een humaan asielbeleid, verspreid dan deze info, overtuig je 
leerlingen om zich kandidaat te stellen en stap mee in het project! 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Bond zonder Naam organiseren een 
inleefreis met de steun van Koning Boudewijnstichting en Erasmus+. 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht 
voor oorlog, geweld en vervolging. Bond zonder Naam wil zoveel 
mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden. 
We willen een samenleving creëren die een warm verschil maakt, 
vooral voor wie minder kansen krijgt. Met deze reis willen we inzetten 
op het sensibiliseren van jongeren. 

De reis brengt ons langs een aantal plaatsen die letterlijk of figuurlijk 
een rol spelen in het huidig Europese asielverhaal. Onderweg 
ontmoeten we gevluchte jongeren en enthousiaste vrijwilligers 
die elk op hun manier proberen om een verschil te maken voor de 
mensen rondom hen. De leerlingen zullen in contact komen met 
mensen die zich dagelijks inzetten voor een humaan asielbeleid, 
een menswaardig verblijf, recht op onderwijs, een realistische en 
duidelijke asielprocedure,… 

Aan de hand van deze onvergetelijke ervaring willen we hen de kans 
geven om de werkelijkheid op een kritische en gefundeerde wijze te 
benaderen en de uitdagingen onder de loep te nemen. 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. 

INLEEFREIS

Ervaringsgericht  
leren

Actief  
burgerschap

Leren van elkaar



Voor wie?

Rol van de school?

Kostprijs?

Wil je meer uitleg? 

Hoe verloopt het traject? 

Waar zullen we verblijven? 

Wat verwachten we van de deelnemers? 

Elke leerling uit het vijfde jaar secundair onderwijs kan zich kandidaat stellen. Er zullen minstens 8 leerlingen 
geselecteerd worden uit 4 verschillende scholen. Een kandidaatstelling is pas geldig als de school en de 
leerling bereid zijn om mee in het project te stappen. Achteraf zal er in elke geselecteerde school ook een 
leraar gekozen worden die het project mee zal volgen.

De hele school wordt betrokken in het project. Informeren van leraars en leerlingen, fondsen werven, 
ervaringen delen,…  

Elke deelnemer verzamelt minstens 1000 euro via een eigen gekozen actie. De rest van de kosten wordt 
betaald door de organisatie.   

Een medewerker kan langskomen om het project voor te stellen in de school.    

1. Kandidaatstelling + selectie 
2. Voortraject in de school + voorbereidingsweekend
3. De inleefreis zelf
4. Natraject: ervaringen delen, verspreiden, nabespreken,… 

Geen luxehotels, wel zo dicht mogelijk bij de bevolking. We zullen overnachten in sobere omstandigheden. 
Hou rekening met een minimaal basiscomfort maar uiteraard steeds in veilige omstandigheden en in de 
aanwezigheid van een sterk team van begeleiders. 

Een leergierige en open houding. We rekenen op jouw 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. 
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Uiterste datum voor de deelnemers om zich kandidaat te stellen. Je kan het  
inschrijvingsformulier downloaden via www.vluchtelingenwerk.be/onderwijs  
of eenvoudig te verkrijgen via mail. Mail het ingevulde formulier naar  
ann@vluchtelingenwerk.be ten laatste op 10 oktober 2017. 

Zowel het luik van de kandidaat-deelnemer als het luik voor de school moet 
ingevuld zijn. Zonder schoolbetrokkenheid kan je je geen kandidaat stellen. Zonder 
kandidaat-leerling kan de school zich niet kandidaat stellen. 

Wees creatief in je voorstelling. 

Selectieronde: kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. 

Voorbereidings- en vormingsweekend deelnemers
Met aandacht voor kennismaking, basiskennis, communicatie, hoe een 
fondsenwerving opstarten,… 

Terugkomdag
Nabespreking, evaluatie, schoolprojecten bespreken, 
Planning natraject opstellen onder begeleiding van onze medewerkers. 

Het kritisch inzicht en de persoonlijke ervaring van de deelnemers kan op korte en 
lange termijn anderen bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat elke deelnemer zich na 
de reis zal verder zal engageren om op te komen voor de rechten van mensen op de 
vlucht en zelf een schakel zal zijn in een superdiverse samenleving die kansen geeft 
aan alle doelgroepen. 

Inleefreis door Europa tijdens de krokusvakantie.
Exact vertrek, aankomst en programma zal later gegeven worden. We zullen 
altijd rekening moeten houden met de actuele situatie waardoor er last minute 
verschuivingen mogelijk zijn in het programma. 

Voortraject in de school: 
medeleerlingen informeren, sensibiliseren en fondsenwerving. 

Bekendmaking selectie. De scholen en de deelnemers zullen verwittigd worden 
via email.  

FASE 1   KANDIDAATSTELLING EN SELECTIE

FASE 2   VOORBEREIDINGSTRAJECT

FASE 3   INLEEFREIS

FASE 4   NATRAJECT

PLANNING   WIE, WAT, HOE, WAAR?


