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Dank u!
Een jaar geleden stampten wij de VZW 
ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) uit de grond, 
samen met én dankzij velen, zoals ook u. 

Met trots presenteren wij u vandaag het allereerste jaarrapport 
van het Toekomst-Atelier. Dit verslag vat de hoogtepunten van 
2013 voor u samen. 

We hopen dat u geniet van dit verhaal en willen graag iedereen 
bedanken die het Toekomst-Atelier in 2013 mogelijk maakte. 
Wij hopen ook in de toekomst te mogen blijven rekenen op 
uw steun en betrokkenheid, want dankzij mensen zoals u of 
organisaties zoals de uwe bestaat  het Toekomst-Atelier : een 
verrijkende plek die twee werelden bij elkaar brengt die elkaar 
in het dagelijkse leven niet vaak tegenkomen.

We bieden een plek die de ogen van kinderen én volwassenen 
doet glanzen. Elke zaterdag ontmoeten ze elkaar op het Atelier. 
Volwassenen die hun (professionele) dromen verwezenlijkt 
hebben en kinderen die op het eerste gezicht weinig kansen 
hebben om dat te doen. Elke zaterdag gaan ze enthousiast aan 
de slag rond een bepaald vakgebied en inspireren ze elkaar. 

De lancering van het Atelier in Sint-Joost-ten-Node in 2013 was 
een schot in de roos. In de toekomst hopen we onze organisa-
tie ook te starten in andere gemeentes of steden. Graag mét 
uw steun én die van anderen. 

Vertel ons verhaal dus verder , want door ons werk bekend te 
maken bij anderen, kan u veel betekenen voor het Toekomst-Atelier. 
Door enthousiast te vertellen over het Toekomst-Atelier, kan 
u mensen, bedrijven, organisaties e.a. mobiliseren om zich in te 
zetten voor het Toekomst-Atelier! Bedankt voor uw bijdrage in 
2013! Wij hopen om op uw inzet te mogen blijven rekenen in 
de toekomst.

Geert Duyck, Isabelle Callens, Jean Mossoux (RvB TADA) 
& Sofie Foets (stichtster & directrice TADA)
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Geert Duyck, 
Managing Partner van  “CVC Capital Partners”
Hoofdpartner TADA - en lid van de RvB 

Wij geloven van bij het begin in de aanpak 
van het Toekomst-Atelier. Wij herkennen 
ons in de gedrevenheid van TADA en 
reiken graag de middelen aan om een 
wezenlijk verschil te maken voor de 
toekomst van de Belgische –in de eerste 
plaats Brusselse- jeugd. Wij zijn ervan 
overtuigd dat deze aanpak werkt – net 
zoals bij IMC Weekendschool, het zuster-
project in Nederland.

Naar school gaan, huiswerk, examens, een diploma: kinderen 
krijgen voortdurend te horen dat ‘goed je best doen op school’ 
belangrijk is voor later. Maar wat als je je moeilijk kunt indenken 
wat er later allemaal mogelijk is? De mogelijkheden zijn eindeloos, 
en ouders of scholen hebben niet altijd de tijd of middelen om 
hun kinderen te laten kennismaken met alle facetten van onze 
maatschappij en alle mogelijke beroepen. Dat wordt het hardst 
gevoeld door maatschappelijk kwetsbare kinderen. Het Toe-
komst-Atelier biedt hen een ontmoetingsplaats waar enthousiaste 
vakmensen kunnen antwoorden op duizend-en-één vragen ‘over 
later’. 

Het Toekomst-Atelier is een VZW die aanvullend, vrijwillig en 
motivatiegericht onderwijs biedt aan kinderen tussen 10 en 14 
jaar, afkomstig uit sociaal-economische aandachtswijken. In een 
parcours van 2,5 jaar maken ze via wekelijkse praktijklessen ken-
nis met uiteenlopende domeinen en beroepen. Ze krijgen elke 
zaterdag van het schooljaar les van bevlogen vrijwilligers gepas-
sioneerd door hun beroep, bijvoorbeeld van advocaten, verplegers, 
kunstenaars, politieagenten, ondernemers, ingenieurs of journa-
listen. Al doende leren de kinderen niet alleen de samenleving 
en de wereld van de beroepen kennen, maar ontdekken ze ook 
zichzelf: waar ze goed in zijn of wat ze interessant vinden. 

Doelstellingen - Missie - Visie
Het Toekomst-Atelier stimuleert haar leerlingen om:

de toekomstperspectieven/blik te verbreden;

gemotiveerd, met zelfkennis en vol zelfvertrouwen 
in het leven te staan;

de horizontale vaardigheden te vergroten;

de algemene kennis over en verbondenheid met de 
samenleving te verruimen.

Door kinderen te inspireren, wil het Toekomst-Atelier op 
termijn een bescheiden bijdrage leveren aan de strijd tegen 
schooluitval en jeugdwerkloosheid, alsook aan de bevordering 
van sociale mobiliteit en cohesie.

ToekomstATELIERdelAvenir                                                                                                           in een notendop
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Het Atelier wil kinderen inspireren. TADA zet in op ‘all round 

character education’, met extra aandacht voor de professionele 

toekomst, terwijl andere initiatieven eerder focussen op :  

-   de aanvulling van het traditioneel onderwijs 

    (bijles, taalles of huiswerkbegeleiding);

-  de bevordering van emancipatie, ontwikkeling van talent-  

 en  en vaardigheden of  integratie  via sociaal-culturele, 

 artistieke of sportieve activiteiten; 

Het doelpubliek van het Atelier bestaat uit jonge kinderen van circa 

tien tot veertien jaar, terwijl vele bestaande 

organisaties focussen op de ontwikkeling of ondersteuning 

van maatschappelijk kwetsbare jongeren van 

middelbareschoolleeftijd;  Ons motto is: beter voorkomen 

dan genezen. 

Het Atelier volgt haar leerlingen gedurende

2,5 jaar, op wekelijkse basis, terwijl het 

gros van de initiatieven op minder 

frequente basis en kortere termijn 

aan de slag gaat.

Waarom
                        is tAdA uniek ?
Het Toekomst-Atelier onderscheidt zich van andere initiatieven die dezelfde 
problematiek (demotivatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren en alle 
gevolgen daarvan) aanpakken, door een gerichte en unieke aanpak: 
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Terugblik
    
      de stArt in sint-Joost-ten-node 

 

Met twee klassen -circa 50 kinderen- nam het Toekomst-Atelier een sterke start in Sint-Joost-
ten-Node in het schooljaar 2012-2013. Eén Nederlandstalige klas en één Franstalige klas krijgen 
sinds januari elke zaterdag (van het schooljaar) - gedurende 2,5 jaar - les van bevlogen gastdo- 
centen die belangeloos tijd vrijmaken om over hun beroep te komen vertellen. 

Sinds september 2013 is de eerste vestiging van het Toekomst-Atelier uitgebreid met 2 extra 
klassen (ongeveer 25 kinderen/klas) naar aanleiding van het laaiende enthousiasme van kinderen, 
ouders, gastdocenten en partners van het Toekomst-Atelier.

Het leerlingenaantal van de tweede jaargang  is in het 2e TADA-schooljaar min of meer stabiel 
gebleven. De uitval tussen schooljaar één en schooljaar twee bedraagt 10%.

Er is bij TADA veel aandacht voor het voorkomen van uitval. Wij bestrijden uitval door intensieve 
aandacht te geven aan kwalitatief sterke lessen en een positieve sfeer in de klas. Verder is ouder-
betrokkenheid een groot aandachtspunt voor onze organisatie.  Een belangrijke reden voor 
uitval van kinderen is namelijk druk van het thuisfront om met het Toekomst-Atelier te stoppen. 
Wij trachten zulke situaties te voorkomen door een goed contact te onderhouden met de 
ouders van onze leerlingen. Dit contact start bij aanvang van de TADA-carrière van een kind 
met een ouderavond en wordt verder gezet via huisbezoek en het  regelmatig verwelkomen van 
ouders tijdens/voor of na de activiteiten van het Atelier.

De leerlingen van het Toekomst-Atelier gaan tijdens de week naar school in deze basisscholen: 
Sint-Joost-aan-Zee, Ten Nude, De Buurt, Klavertje Vier, de Mozaïek en Mariaschool aan Neder-
landstalige kant; Le Petit Saint Louis, La Sagesse, Henri Frick, La Nouvelle Ecole, Joseph Declef, 
Tournesol,  Arc-en-Ciel aan Franstalige kant.
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Bestuur
In het bestuur van het Toekomst-Atelier zetelen Geert Duyck (ma-

naging partner van CVC Capital Partners), Isabelle Callens (professor 

UCL en directeur public affairs en communicatie bij Ores) en Jean 

Mossoux (expert op vlak van de ontwikkeling van familiebedrijven en 

non-profit-initiatieven / schrijver). 

In de ‘Advisory Board’ zetelen allerlei vrienden/ambassadeurs van het 

Toekomst-Atelier : onder meer: 

• Heleen Terwijn (stichtster van IMC Weekendschool Nederland) 

• Olivier Willocx (CEO BECI) 

• Taoufik Amzile (voorzitter ABMP)

• Baudouin Meunier  (CEO bij CHU UCL Mont-Godinne – Dinant)

Ook onze (grote) partner-bedrijven zijn welkom tijdens de verga-

deringen van de ‘Advisory Board’. TADA wil de betrokkenheid van 

haar partner-bedrijven bij de organisatie van TADA namelijk zo groot 

mogelijk maken. 

Medewerkers
In de periode van januari tot augustus 2013 bestond het team van 

TADA uit Sofie Foets en een Franstalige medewerker. Sinds september 

2013 bestaat het team uit vier medewerkers. 

Oprichtster Sofie Foets (1 FTE) is tegelijkertijd directrice strategie en 

operationele zaken (verantwoordelijk voor management, communica-

tie en fondsenwerving van TADA).  Eef Verbeke (1FTE), Romain Adam 

(1 FTE) en Philippe le Hardy (0,5 FTE) zijn educatief medewerkers van 

de organisatie. Romain Adam biedt tevens ondersteuning aan de direc-

tie op vlak van communicatie (aan Franstalige kant) en IT. 

De medewerkers van TADA zijn allen zeer gedreven en voelen zich 

sterk verbonden met hun leerlingen en de organisatie TADA. We zijn 

een jonge organisatie met dynamische medewerkers, ons team heeft 

een gemiddelde leeftijd van 27 jaar. 

Communicatie
Een sterke communicatie en positieve naams-
bekendheid is voor TADA een niet te onderschatten 
waarde. Ze is een conditio sine qua non voor steun 
van huidige en potentieel nieuwe stakeholders : fi-
nanciële partners, kandidaat partners, gastdocenten 
en andere geïnteresseerden.

Deze stakeholders worden daarom op de hoogte 
gehouden over en betrokken bij de vooruitgang van 
TADA via netwerkbijeenkomsten, deelname 
aan TADA-lessen, het jaarverslag, de website 
en onze sociale media (de TADA-facebookpagina 
en het TADA-YouTube-kanaal). Het voorbije jaar 
werden al deze communicatiekanalen in het leven 
geroepen. Bovendien maakte TADA een korte re-
portage die onze werking uitlegt. Deze video staat 
op ons YouTube-kanaal. 

Ook verscheen TADA het voorbije jaar regelma-
tig in de pers. Zowel aan Nederlandstalige als 
aan Franstalige zijde van de taalgrens haalden we 
meermaals de media. Er verschenen o.m. artikels 
in Knack, De Morgen, Le Soir, Trends-Tendances en 
Vacature/Références. In de audiovisuele media was 
er aandacht voor TADA op Radio 1, La Première, TV 
Brussel en één (cfr. reportage ‘Koppen’).

In de toekomst zal aandacht voor communicatie 
een cruciaal aandachtspunt van TADA blijven. In 
dit kader is Sofie Foets ook regelmatig actief bij 
publieke optredens over thema’s als onderwijsver-
nieuwing en jeugdwerkloosheid. 
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Het eerste schooljaar van het Toekomst-Ate-
lier werd afgerond met een positief resul-
taat van 33.000 euro. De totale kosten van 
het eerste fiscale jaar (januari tot augustus 
2013) zijn lager uitgevallen dan verwacht 
(87.000 ipv 100.000), terwijl de opbrengsten 
hoger uitvielen dan voorzien, waardoor 
Toekomst-Atelier het nieuwe schooljaar kon 
starten met een reserve.

De groei van TADA met twee extra klassen 
voor het schooljaar 2013-2014 is gedekt 
dankzij de  toezeggingen van de huidige 
partners.  Met het oog op de toekomst  
-uitbreiding van TADA met twee extra 
klassen in Sint-Joost-ten-Node in september 
2014 en lancering van een nieuwe antenne 
elders op termijn- streven we ernaar om 
een reserve op te bouwen en het bud-
get van TADA uit te breiden dankzij de 
steun van nieuwe, sterke partners. 

Mocht u na het lezen van dit jaarverslag 
geïnteresseerd zijn in de volledige jaarreke-
ning van TADA voor het eerste schooljaar, 
dan kunt u deze opvragen bij de directie van 
TADA. 

Financiën                                                          & huidige pArtners 
launching partner

Partner van bij de start

Andere partners

sinds 2012-2013
Sinds de start van het Toekomst-Atelier is CVC 
Capital Partners de belangrijkste partner van TADA. 
Als hoofdpartner en mede-initiatiefnemer van het 
Toekomst-Atelier, heeft CVC een geprivilegieerde 
status ten opzichte van de andere partners. Zo maakt 
Geert Duyck deel uit van de Raad van Bestuur van de 
VZW ToekomstATELIERdelAvenir. Zonder CVC Capital 
Partners was de oprichting van het Toekomst-Atelier 
niet mogelijk geweest. 

Ook Axa Belgium, Bain & Company Belgium en Ernst & 
Young Belgium zijn essentiële partners van TADA : ze 
steunen TADA sinds de start. Ze waagden samen met 
TADA de sprong.

sinds 2013-2014
De uitbreiding van TADA in september 2013 werd mo-
gelijk gemaakt door een groep van nieuwe partnerbe-
drijven. Dankzij SD Worx, KBC, de VZW Solidarité 
Cistercienne, Stibbe, Allen & Overy en de stichtingen 
van BESIX en GDF Suez, alsook  het Inbev-Baillet 
Latour Fonds van de Koning Boudewijnstichting kan 
TADA sinds oktober 2013 weekendschoolonderwijs 
bieden aan maar liefst vier klassen, van gemiddeld 20 à 
25 kinderen per klas. 

FinAnciële pArtners

niet-FinAnciële PArtners

erkenning

De Koning Boudewijnstichting heeft Sofie Foets 
(oprichtster van het Toekomst-Atelier) vorig jaar 
bekroond met de juryprijs ‘Buiten Categorie’, die on-
dersteuning biedt aan beloftevolle/succesvolle sociale 
ondernemers.

De gemeente Sint-Joost-ten-Node ondersteunt het 
Toekomst-Atelier door het Atelier gratis toegang te 
bieden tot de gemeentelijke basisschool ‘Sint-Joost-aan-
Zee’. In deze school vinden elke zaterdag de activiteiten 
van het Toekomst-Atelier plaats. 
Dankzij het meubilair van BNP Parisbas Fortis en de 
computers van Close The Gap, kunnen wij de TA-
DA-activiteiten regelen vanuit een gezellig ingericht en 
functioneel kantoor.

Fondsenwerving 
komende schooljaren 

TADA is ondertussen druk 
bezig met het werven van 
fondsen voor de komende 
schooljaren.  

Opdat  TADA zal kunnen  groeien in grootte en tegelijkertijd haar organisatie zal kunnen 
verdiepen en professionaliseren, is een continue inkomstenstroom noodzakelijk. Nieuwe sterke 
partners die alvast hun steun (van 2014 tot en met 2017) hebben toegezegd zijn bouwfirma 
Besix en Bank Degroof. 
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Zusterorganisatie 
                                        
relAtie tAdA & iMc weekendschool

Het Toekomst-Atelier is geïnspireerd op  ‘IMC 
Weekendschool’ uit Nederland. Beide organisa-
ties zijn juridisch en financieel onafhankelijk, maar 
werken informeel samen. Het Toekomst-Atelier 
bestaat mede dankzij de expertise van IMC 
Weekendschool en de goede verstandhouding 
tussen Heleen Terwijn en Sofie Foets, respectie-
velijke stichtsters van IMC Weekendschool en 
het Toekomst-Atelier.

Heleen Terwijn en Sofie Foets ontmoetten 
elkaar in mei 2011 in het Europees Parle-
ment, toen Heleen Terwijn als expert sprak op 
de conferentie “Best Practices in Europe as 
regards Informal Education for Disadvantaged 
Youth”. Sofie Foets was destijds in het Europees 
Parlement aan de slag als medewerkster van 
het Nederlandse Europarlementslid Marietje 
Schaake (D66).

gAstdocenten & vriJwilligers
De praktijklessen van het Toekomst-Atelier worden gemaakt op maat van de 
kinderen en worden gegeven door vrijwillige sprekers. De docenten in de klas 
verschillen van week tot week: het zijn mensen die stuk voor stuk gepassioneerd zijn 
door hun beroep en die deze passie graag belangeloos delen met de kinderen van het 
Toekomst-Atelier. 

Het Toekomst-Atelier kon het voorbije schooljaar 2012-2013 rekenen op de enthousiaste 
samenwerking van vele vrijwilligers: van jong tot oud, van Belgische of andere afkomst, met 
weinig tot bakken ervaring, van mediafiguur tot nobele onbekende. Een honderdtal vrijwilli-
gers zetten zich in het schooljaar 2012-2013 in als gastdocent, onder meer: 

Martine Tanghe, nieuwsanker VRT
Bart Schols, nieuwsanker VRT
Françoise Wallemacq, journaliste RTBF
Paul Broos, voormalig professor KU Leuven/hoofd traumatologie UZ Leuven 
Gerlant Van Berlaer, kliniekhoofd Spoed UZ Jette 
Vera Van Mulders, hoofd Verpleegkunde Spoed UZ Jette
Sumio Yoshimi, voormalig voorzitter Brusselse Huisartsenkring
Laurence Hody, hoofd verpleegkunde Cardiologie Saint-Luc
Damien Vandermeersch, procureur-generaal bij het Hof Van Cassatie
Paul De Gryse, vrederechter Brussel
Frederic Blockx, rechter kamer van Koophandel, Antwerpen
Omar en Mounir Souidi, advocatenkantoor Souidi
Rudy Bonné, docent Digitale Methodieken, Luca School of Arts
Lennert Deprettere, docent Fotografie, Luca School of Arts
Naïm Baddich, Publicis Graphic Design 
Rudi De Rechter, Megaluna Graphic Design 

Gemiddeld nemen ondertussen maar liefst vier gastdocenten per week per klas deel 
aan de activiteiten van TADA. Dat brengt het totaal in schooljaar 2013-2014 op 16 vrijwillige 
gastdocenten per week. 

Naast gastdocenten is het Toekomst-Atelier ook voortdurend op zoek naar gemotiveerde 
vrijwilligers die het leuk vinden om een extra handje toe te steken op zaterdag. Op sommi-
ge zaterdagen worden bijvoorbeeld excursies georganiseerd waarbij hun hulp goed van pas 
kan komen. Die uitjes zijn voor de vrijwilliger minstens even leuk als voor de kinderen zelf.

In schooljaar 2012-2013 waren Marie Nzeba en Selami Sheriffi vast vrijwilliger van TADA. 
Marie was er zo goed als elke zaterdag, als extra ondersteunende logistieke kracht en aans-
preekpunt voor kinderen en ouders van TADA. Selami is conciërge van onze school Sint-
Joost-aan-Zee. 

In schooljaar 2013-2014 is de groep vaste vrijwilligers van TADA gegroeid. Nicolas Blanc-
quaert- oud medewerker van TADA- is er één van: hij springt bij waar nodig op zaterdag en 
is bovendien een zeer gewaardeerd ambassadeur van TADA.  Ook Isabelle Delvaux, Vincent 
Gochet, Vincent Caulier, Veerle Naets en Lien Cauwenbergh steken geregeld een handje toe, 
op allerlei TADA-werk domeinen. 

Wij zijn deze gastdocenten en vrijwilligers zeer dankbaar : zonder hun steun zou TADA niet 
kunnen bestaan! 

15 JArig BestAAn iMc weekendschool

IMC Weekendschool vierde in 2013 haar 15-jarig bestaan. 
Elk weekend gaan ondertussen circa 1000 kinderen naar 10 
IMC-Weekendscholen in verschillende Nederlandse steden. 

IMC Weekendschool publiceerde in 2013 resulaten van uni-
versitair onderzoek1 die aantonen dat het concept van 
“weekendschoolonderwijs” wel degelijk werkt. 
Weekendschoolkinderen kijken vérder zo bleek uit het onderzoek.
Weekendschoolkinderen hebben meer kennis over beroepen en 
kunnen beter onderbouwen waarom ze iets willen worden. 
Ze zijn ook zelfzekerder en kunnen meer kwaliteiten van zichzelf 
benoemen. 

IMC Weekendschool genereerde de voorbije jaren wereldwijd 
naam en faam: In 2009 won het initiatief bijvoorbeeld de WISE 
Awards (www.wise-qatar.org/) en was IMC Weekendschool win-
naar van de ideeënbeurs van het Forum van de Alliantie van de 
Beschavingen van de Verenigde Naties. 
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Schooljaar 
                               

HoogDAgen biJ tADA 

Het eerste vak Journalistiek 
was meteen een schot in de 
roos: de leerlingen van de 
twee klassen kregen een intro-
ductie tot journalistiek, gingen 
vervolgens op reportage, 
maakten een eigen TADA 
krant en videoreportage en 
sloten het vak Journalistiek af 
met een spectaculaire excur-
sie naar de redactie van het 
journaal bij  de VRT en de 
RTBF.

Ook Recht werd een kanjer 
van een vak: de kinderen leer-
den pleiten, leerden wetten 
interpreteren, maakten een 
bezoek aan het commissariaat 
van de politiezone Sint-Joost/
Schaarbeek/Evere en als kers 
op de taart speelden ze ten 
slotte een heus rollenspel in de 
rechtbank. Uitgedost in toga 
werd een strafzaak nagespeeld 
in het Brusselse justitiepaleis 
en vredegerecht onder het 
waakzame oog van diverse 
enthousiaste gastdocenten 
(procureurs, rechters en advo-
caten).

1e DiPloMA-Uitreiking

De eerste TADA-diploma-uitreiking vond 
plaats in het gemeentehuis van Sint-Joost-
ten-Node. TADA leerlingen en hun ouders 
en/of leerkrachten uit het traditionele basi-
sonderwijs, alsook TADA partners en gast-
docenten waren in grote getallen aanwezig 
en werden verwelkomd met een officiële 
speech van burgemeester Emir Kir. Nadien 
was er een feestelijke bijeenkomst met ten-
toonstelling over het voorbije schooljaar op 
onze school Sint-Joost-aan-Zee.

Een ander hoogtepunt was 
het vak Geneeskunde, mede 
opgezet dankzij een ruim team 
van het UZ te Jette en het UZ 
Saint-Luc. De TADA-leerlingen 
leerden tijdens dit vak de ana-
tomie van het lichaam kennen, 
gingen aan de slag als huisarts 
en ze ontdekten  ten slotte 
basis spoed- en verpleegkun-
detechnieken zoals ‘bloed trek-
ken’, ’hechten’ en ‘reanimeren’. 
Ook ontdekten ze hoe diverse 
departementen en mensen 
met verschillende beroepen in 
een hospitaal samenwerken.

Na een ééndagssessie yoga 
en talentontwikkeling, werd 
het schooljaar afgesloten met 
aandacht voor creativiteit : 
dankzij het vak Grafisch werk 
en Fotografie, dat onder meer 
werd opgezet dankzij de inzet 
van het departement Narafi 
van Luca School of Arts. Deze 
vakken leverden prachtige fo-
to’s op en mooie, alternatieve 
logo’s voor het Toekomst-Ate-
lier!
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Omar Souidi
Advocaat, Gastdocent  
vak Recht

Onverwacht ontroerend. Zo 
zou men mijn ervaring als 
gastdocent op het Toe-
komst-Atelier nog het best 
kunnen omschrijven. De fon-
kelende ogen van kinderen 
die een hele nieuwe wereld 
leren ontdekken. Wat het Toe-
komst-Atelier bereikt is méér 
dan nobel. Jonge kinderen 
worden gestimuleerd om na 
te denken over hun ambities, 
over hun mogelijkheden en 
over de haalbaarheid van 
dromen. De motivatie van 
deze jongeren is groter dan 
ik ooit had durven denken. 
Zonder de inspanningen van 
Toekomst-Atelier zouden 
potentiële talenten moge-
lijk niet ten volle de kans 
krijgen om zich volwaardig te 
ontplooien. De belangrijkste 
boodschap is m.i. duidelijk 
overgebracht: ‘…uiteraard 
hoeft niet iedereen advocaat 
te worden, primordiaal is dat 
de kinderen zich vol overgave 
richten op wat ze graag doen 
en wat ze goed doen…’. Met 
bijzonder veel tevredenheid 
en appreciatie blik ik terug 
op mijn ervaring als gast-
docent op Toekomst-Atelier!

Gerlant van Berlaer
Kinderarts en gastdocent 
vak Geneeskunde

Eigenlijk was ik niet van plan 
om mij nog te engageren 
voor niet-werkgerelateerde 
projecten, maar hier kon ik 
niet ‘neen’ op zeggen. Samen 
met collega’s leer ik de 
kinderen gipsen, bloedprikken, 
hechten of hoe ze in geval 
van nood een mensenleven 
kunnen redden door te 
reanimeren. Ze gaan langs 
bij de spoedgevallendienst, 
de neonatale, in het kinder-
ziekenhuis, bij de radiologie. 
Dat vinden ze geweldig. 
Het is echt fantastisch om 
hen bezig te zien. Niet alles 
is praktijkgericht. Zo laten 
we de kinderen ook kennis-
maken met een huisarts en 
de rol die hij of zij speelt in 
de medische wereld. Dat vind 
ik zeer belangrijk, want velen 
in Brussel weten niet dat er 
een huisarts bestaat. Ik doe 
voor het eerst mee, maar ik 
ben van plan om mij langer 
te engageren voor TADA. Dit 
project is veel te waardevol 
om links te laten liggen.

Antonio Ponte
Leerkracht (school 
Saint-Louis) van enkele 
kinderen die naar TADA 
komen

Ik hecht veel belang aan de 
motivatie van mijn leerlingen 
die naar het Toekomst-Atelier 
gaan. [...] De belangstelling 
die ze hebben voor de ont-
moetingen met de profes-
sionals die jullie uitnodigen, 
heeft een positieve invloed 
op hun deelname in mijn 
klas. [...] Ik hoop dat jullie de 
activiteiten blijven organise-
ren en zelfs uitbreiden. Door 
de kinderen te motiveren, 
creëren jullie voor hen een 
beter toekomstperspectief, 
wat volgens mij een efficiënt 
hulpmiddel is in de strijd te-
gen vroegtijdige schooluitval;

Leerling van TADA 2NL
over het vak Journalistiek

Ik had een beter resultaat op 
een leestest op de gewone 
basisschool na de lessen van 
journalistiek. De truc van 
‘zoeken naar de W’s en de H’ 
(Wie, Wat, Wanneer, Waarom, 
Waar, Hoe) werkt echt als je 
snel een tekst moet lezen en 
samenvatten! (Kamilia);

Leerlingen van klas 2NL
over het vak Recht

 

Ik heb goeie dingen geleerd 
tijdens dit vak. Dat we niet 
zomaar mensen moeten 
straffen bijvoorbeeld (Imane); 

Nu weet ik meer over wat 
advocaten doen; Ik denk wel 
dat het misschien iets voor 
mij is; Ik hou van argumenten 
bedenken en ze verdedigen 
(Abdullah); 

Nu weet ik dat ik de politie 
moet bellen als er een 
probleem is met een dief 
ofzo, dat we er niet zelf moe-
ten achter gaan (Nisrine); 

Mama van leerling Caroline 
TADA klas 2NL

Ik vind jullie project magni-
fiek! Ik wil jullie heel hartelijk 
bedanken voor jullie moed 
en inzet! Ik wens jullie het 
allerbeste voor het volgende 
schooljaar.

Sven Moens
Directeur basisschool 
Sint-Joost-aan-Zee

In de zomer van 2012 kwam 
Sofie haar idee voor een 
project voorstellen, het had 
zelfs nog geen naam. Ik was 
vrijwel direct verkocht. Op 
korte termijn is ToekomstAte-
lierdelAvenir uitgebouwd tot 
een groots en  zinvol project. 
Een project dat grotendeels 
steunt op tal van vrijwilligers 
maar dat ook professioneel 
wordt geleid door een aantal 
zeer gemotiveerde mensen. 
Ze geloven in wat kinderen 
kunnen, tot wat ze instaat 
zijn en helpen hen een breed 
toekomstperspectief te 
bieden.
Nieuwsgierige kinderen die 
aan de lippen hangen van 
gemotiveerde en geën-
gageerde vrijwilligers, die 
duizenden vragen stellen en 
op een andere manier kennis 
maken met verschillende 
beroepen. 
De ervaringen opgedaan bij 
‘t Atelier gaan onze kinderen 
nooit vergeten... 
Dit blijft hen altijd bij... en 
gaat misschien zelfs mee hun 
toekomst bepalen! 

Pieter Van Aerschot
Advocaat en gastdocent 
vak Recht

Voor sommige kinderen is 
advocaat worden een verre 
droom: “zou het niet te 
moeilijk zijn?” “moet je daar 
niet heel slim voor zijn?” 
“moet je daar niet héél lang 
voor studeren?” waren veel 
voorkomende vragen. 
Toekomst-Atelier heeft 
volgens mij duidelijk ge-
maakt dat die droom, als 
je erin gelooft, toch niet zo 
veraf is. Tijdens de rollenspe-
len in het Toekomst-Atelier 
viel het mij immers meteen 
op dat vele kinderen het 
echt boeiend vonden om ar-
gumenten te zoeken “voor” 
hun zaak en met elkaar op 
speelse wijze in debat gin-
gen. Toen ik bij de piepjonge 
pleiter van mijn groep het 
enthousiasme en vuur zag 
en vaststelde dat die met 
een magistraal pleidooi het 
merendeel van de klas kon 
overtuigen van onze zaak, 
voelde ik enige trots, trots 
om mee te mogen werken 
aan dergelijk project en 
misschien zelfs enkelen 
te hebben overtuigd dat 
“rechten” toch niet zo saai 
is…
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Schooljaar 
                               2013-2014 

hoogdAgen BiJ tAdA
Naar aanleiding van het grote succes in 2012-2013, 
startten de leerlingen van het nieuwe  1e jaar van 
TADA in oktober opnieuw met het vak Journalistiek. 
De kern van het vak bleef ongewijzigd, maar een be-
zoek aan het VRT journaal werd vervangen door een 
bezoek aan de studio van Ketnet en het Karrewiet 
journaal, in reactie op vraag van de leerlingen van de 
1e jaargang in 2012-2013. 

Ook het vak Recht werd opnieuw georganiseerd in 
jaargang één. Dit vak is en blijft populair bij kinderen 
en gastdocenten. Door een teveel aan enthousiaste 
docenten, moest TADA voor het eerst sinds haar 
jonge bestaan gastdocenten weigeren. Onze partners 
Stibbe en Allen & Overy werkten met veel plezier 
mee aan de realistie van dit vak.

  Frederic Blockx, gastdocent vak Recht

  Sofie Foets en Eef Verbeke

Dag Sofie en Eef,

Uiteraard kunnen jullie opnieuw op mij rekenen.

Niet dat ik tijd heb, maar zoals Einstein ons al leerde: 

tijd is relatief, dus maak ik die wel in functie van de 

prioriteiten, en je weet dat dit project hoog op mijn 

lijstje staat ;-) En zoals gezegd: aarzel niet om van tijd 

tot tijd een beroep op mij te doen als ‘studiemees-

ter’ wanneer je begeleiding tekort hebt bij andere 

modules! Frederic

MAil

Van : 

Aan : 

message :

   Wouter Crets, gastdocent vak Chemie

  Sofie Foets en Eef Verbeke

Dag Sofie en Eef,

Ik heb genoten van het lesgeven aan de kinderen. 

Ze hebben me verbaasd door hun aandacht en 

medewerking. ik was onder de indruk van de motivatie 

van de kinderen en hoeveel ze begrepen van de 

materie. Ik had niet gedacht dat er zoveel potentieel 

aanwezig zou zijn. 

Wouter

MAil

Van : 

Aan : 

message :

Het 2e schooljaar ging op vraag van de leerlingen 
van jaargang twee van start met een bezoek aan de 
brandweer van Brussel en de vrachtwagenchauf-
feurs van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek. 
Vervolgens organiseerde TADA voor haar oudste 
leerlingen twee méér-weken-modules: de modules 
Chemie en Politiek. Beide vakken werden ontzettend 
gesmaakt door de kinderen. Bij het vak Politiek 
hadden de TADA leerlingen het voorrecht om allerlei 
bekende politici te ontmoeten. Op lokaal niveau ont-
moetten zij de burgemeester (Emir Kir) en schepe-
nen van onderwijs (Beatrice Meulemans en Philippe 
Boïketé) van de gemeente Sint-Joost-ten-Node.  
De les over Europa werd o.m. gedoceerd door 
Guy Verhofstadt en Dirk Sterckx, op locatie : in het 
Europees Parlement. De laatste les brachten de kin-
deren een bezoek aan de Wetstraat 16. Premier Elio 
Di Rupo kon er helaas niet bij zijn.
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Curriculum                                            in 2014
Het Toekomst-Atelier biedt een brede mix aan 
van wetenschappelijke, maatschappelijke, tech-
nische en creatieve vakken. Het curriculum van 
dit schooljaar en volgend schooljaar ligt nog niet 
voor 100% vast, wel is zeker dat we een palet 
van diverse vakken zullen aanbieden. 

We kiezen daarbij voor domeinen waaraan veel 
verschillende beroepen verbonden zijn, sommige 
waarvoor je verder moet studeren, en andere 
niet. Het gaat erom de kinderen nu al te laten 
zien wat er allemaal gaande is in de wereld/
de maatschappij zodat ze zich stilaan een beeld 
kunnen vormen van wat de toekomst voor hen 
in petto heeft en hoe hun eigen talenten en 
interesses daarin passen.

Op het programma voor begin 2014 staan 
alleszins al de volgende vakken:  Zorg, Financiën,  
Bouw en Constructie en Theater. 

Speer
    punten  

1

4

De realisatie van een kwalitatief 
sterk curriculum voor de diverse 
TADA jaargangen in schooljaar 
2013-2014 en 2014-2015;

De fondsenwerving ten voordele van uitbreiding van TADA in 2014-2015 en de jaren die volgen; Binnen het 
domein fondsenwerving zal de nadruk liggen op het uitbreiden van het partnernetwerk en het relatiebeheer 
met het huidige netwerk; TADA zal trachten om huidige en nieuwe partners zo veel mogelijk te betrekken bij 
haar werking, door afgevaardigden van organisaties uit te nodigen tot deelname aan TADA activiteiten (zoals 
lessen, diploma-uitreikingen en/of netwerkevents);

2

5
De professionalisering van TADA 
door de vorming van het team en 
door het systematisch maken van 
interne werkingsprocessen; 

De professionalisering van de communicatie van TADA: 
- extern : tvv grotere naamsbekendheid voor TADA 
- intern : tav diverse stakeholders TADA: onder meer via online communicatie (via sociale media en/of een 
digitale nieuwsbrief) en offline netwerkbijeenkomsten of aanwezigheden van (afgevaardigden van) partners bij 
TADA activiteiten;

3

6

De uitbreiding van de vestiging in Sint-Joost-ten-Node met twee extra klassen in september 2014; 
Zodra er circa 150 kinderen in de TADA vestiging van Sint-Joost-ten Node ingeschreven zijn, verdeeld over 
drie jaargangen oftewel 6 klassen (3 Frans- en 3 Nederlandstalige klassen) is de vestiging in Sint-Joost-ten-Node 
compleet;

De start van TADA met  onderzoek naar de resultaten van TADA: Follow up van TADA’s impact zal vooral 
gebeuren via
-  tevredenheids- en feedbackenquêtes  (focus kinderen & hun families & gastdocenten) 
-  diepte-interviews en getuigenissen (focus kinderen & hun families & gastdocenten) ; Er wordt in samenwer-
king met universiteiten overlegd over de richting en zin van te ontwikkelen aanvullend universitair onderzoek 
dat impact zal meten;
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DANK U!
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ruttemAn•pierre ScHeurette• bArt ScHolS•cHriStopHe ScHoune•JoHAn ScHoupS•cAroline Simioni•tHomAS SimkenS•pAule SomerS•omAr SouiDi•mounir SouiDi•mArion Sp-
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neynDe•oliVier VAnDen eynDe•iriS VAnDenbuSScHe•koenrAAD VAnDenbuSScHe•mAtHieu VAnDenbroecke•WenDy VAn VeltHoVen•mAxim De VoS•elke flAment •en Alle AnDeren...
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Vorstlaan 207, 
1160 Oudergem.
Tel : 02/781.00.32

info@toekomstatelierdelavenir.com
www. toekomstatelierdelavenir.com

MAAK NU hET vERSChIL vooR 
DE KINDEREN vAN 

ToEKoMSTATELIERDELAvENIR. 

ENGAGEER U DooR TIJD vRIJ TE MAKEN oF 
LEvER EEN FINANCIëLE bIJDRAGE 

(bE09 0016 8287 8157)

U wil graag meer info? 
Bekijk de pagina ‘investeer’ op onze website of contac-
teer ons kantoor (info@toekomstatelierdelavenir.com 
/+32 2 781 00 32). 

Voorlopig zijn giften niet fiscaal aftrekbaar binnen België. 
Giften vanuit andere Europese landen zijn via het TGE-
systeem van de Koning Boudewijnstichting -waarvoor 
TADA erkend is- wél fiscaal aftrekbaar. 

Extra info bij ons kantoor.

mailto:info%40toekomstatelierdelavenir.com?subject=Jaarrapport%202013
http://www.%20toekomstatelierdelavenir.com

