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Studie Antwerp Children’s Zone 
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aanleiding ACZ 

1. hoe minder sociale afkomst onderwijsuitkomsten bepaalt, hoe minder hindernissen 
kansarme kinderen ondervinden in onderwijstraject, hoe kleiner kans op sociale ongelijkheid 
 

2. daarom: een wijkgericht project dat leerachterstand en ongekwalificeerde uitstroom wil 
aanpakken door de leefwerelden van een kind – huis, school en daarbuiten – maximaal te 
ondersteunen  oorspronkelijk vertrekpunt ACZ 
 

3. sluit tevens aan op ambities Onderwijsbeleid Antwerpen (cf. Doelstellingenboek) 
 

4. vraagt tegelijkertijd coherente aanpak op diverse domeinen (waaronder wijk), daarom ook 
Onderwijs en Sociale Zaken 
 

5. Rotterdam Children’s Zone en Harlem Children’s Zone als mogelijke inspirerende 
voorbeelden 
 

6. eerste wijkfocus: Kiel  erg diverse, relatief arme wijk, jonge bevolking en 
onderwijsparcours met vooralsnog minder kans op succes 
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wat werkt volgens de wetenschap 

• focus op academisch engagement én sociaal engagement (i want to, i can and i belong) 
 

• het stellen van hoge verwachtingen, het hebben van een plan én een (lange termijn) doel (met 
motiverende en uitdagende tussendoelen/opdrachten) 
 

• brede-school benadering; geïntegreerde aanpak die inspeelt op school, gezin, wijk 
 

• ‘pipeline’ idee van 0 tot 25 jaar; een geïntegreerde aanpak 
 

• installeren van een ‘growth mindset’ installeren samen met hoop, wat moet doorgetrokken 
worden in de verdere leeftijdsopbouw 
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wat werkt volgens de wetenschap 

• vroeg opstarten van ondersteuning in kansarme gezinnen en lang blijven inzetten op deze 
ondersteuning voor talentontwikkeling 
 

• ‘gezonde mix’ opzoeken van formeel, informeel en non-formeel leren zowel door scholen als 
daarbuiten, dat verder hand in hand gaat met taalleren 
 

• voorkeur op studieondersteuning thuis ipv op huiswerkbegeleiding (voor zover zinvol huiswerk) 
 

• flexibele leerwegen aantrekkelijke benadering gelet op populatie Kiel 
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wat werkt volgens de wetenschap 
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zes leidende principes van ACZ 

1. “Op basis van eigen talenten en passies stroomt elk kind door naar een professionele carrière.” 
 

2. gericht op het vergroten van leerwinst van elk kind 
 

3. bouwt kwaliteitsvolle verbindingen met en tussen het kind, de leerkracht, de school, de ouders, 
de wijk … : 
 

(1) gericht op interactie 
(2) gestoeld op wederzijdse feedback 
(3) mogelijkheden om te kiezen 
(4) kansen om meerdere rollen op te nemen. 

 
4. geloof in (elkaars) sterkten en dat iedereen kan groeien en veranderen. 

 
5. Iedereen blijft aan boord van 0 tot 25 jaar (pijplijnbenadering) 

 
6. integraal, positief wijktraject als gids naar meer welbevinden van het kind, het gezin, de wijk. 
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symbiose nodig – verbindingen de sleutel 

Antwerp  
Childrens’ Zone 

 
op basis van 

talenten en passie 
doorstromen naar 

een professionele carrière 

Integraal, positief 
Wijktraject ‘ Kiel 

 
context creëren 
voor vergroten 

leerwinsten 
‘welbevinden’ 
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heatmap bestaande initiatieven 
‘vergroten van leerwinsten’ 
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heatmap bestaande initiatieven 
‘vergroten van leerwinsten’ 
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heatmap bestaande initiatieven 
‘context voor vergroten van leerwinsten’ 
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Harlem Rotterdam  Antwerpen 

Kansrijke leeromgeving creëren Focus op wijk 

Focus op gehele kind  

Focus op gezin 

Focus op prestaties  

Focus op overkoepelend 

Talentenprofiel met kind, 

jongere, jongvolwassene als 

regisseur; loopt mee tot 25 jaar 

Integrale aanpak Pipeline-structuur  Samenwerking verschillende 

partners 

Pipeline naar verwachtingen per 

leeftijd gekoppeld aan domeinen, 

ipv initiatieven per leeftijd 

Structurele onderbouw Ondersteuningsaanbod 

(individueel en in groep)  

Stimuleren van zelfredzaamheid  Growth mindset geïnstalleerd bij 

én kind én gezin én wijk- en 

andere organisaties (incl. stad); 

kwaliteitsvolle verbindingen als 

sleutel 

Organisatie- en 

financieringsstructuur  

Autonome organisatie Samenwerking en/of coalities 

tussen verschillende stakeholders 

en organisaties actief in de wijk, 

naast individuele acties en 

projecten, gemeente subsidieert 

en coördineert 

Netwerkregisseur; bestaande 

initiatieven kunnen ‘inpluggen’ 

voor zover gealigneerd met 

leidende principes 

Rol bestaande scholen in de 

wijk in het aanbod 

Aanbod naast bestaande 

scholen in combinatie met 

eigen scholen 

Aanbod met scholen als partner 

en kloppend hart 

Verbinding school – wijk / - gezin; 

school als cruciale partner, maar 

complementair; brede school 

cruciale verschillen met HCZ en RCZ 
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basisset programma’s ACZ 

Programma’s Antwerp Children’s Zone 

1. Talentenprofiel en welbevinden 

2. Taalbeleid 

3. Leer- en speeltijduitbreiding – brede school van 3 tot 25 jaar 

4. Professionalisering van onderwijs/organisaties ifv leidende principes ACZ 

5. Versterking gezin, gezondheid en werk 

6. Versterking kinderopvang en kleuterparticipatie 

7. Ouderacademie 

8. Leerling- en gezinsbegeleiding 

9. Integraal aanbod voor talentontwikkeling 
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ACZ = change traject 

• vraagt interactieve veranderaanpak 
 

• realiteit als sturende kracht 
 

• impulsen voor commitment en resultaat 
 
• kennis: iedere betrokkene weet wat ACZ inhoudt, en welke veranderingen dit 

teweeg brengt 
 

• reflectie: er is ruimte voor iedereen om te reflecteren en te associëren over ACZ 
 

• bereidheid: er is individuele bereidheid en eigen wil om in te stappen in ACZ 
 

• infrastructuur: de stad Antwerpen voorziet in de gepaste infrastructuur (tijd, 
middelen, geld) 
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meting van effectiviteit 

• Harlem / Rotterdam Children’s Zone geen ‘proven packages’ 
 

• Evaluatie van een lokaal integraal project is niet eenvoudig:  
o We doen dit project in een kansarme wijk met een wisselende bevolking en 

schoolpopulatie 
o We doen dit  project integraal met acties en interventies op wijk, gezin, school, klas, 

kind niveau die op elkaar inwerken en ook dienen te versterken. 
 

• Effectmeting zal bijzondere inspanningen vergen maar is nodig als stap om dit te 
evalueren voor de uitrol naar andere wijken  

 
• Effectmeting wordt daarom op alle vlakken nagestreefd 

o Globale evaluatie van alle acties 
o Afzonderlijks evaluatie van de acties en interventies 
o Op basis van experimentele methoden naast effecten ook gaan naar het aantonen 

van causaliteit daar waar dit mogelijk en nuttig is 


