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Uitnodiging: Kick-Off eerste Burgerschap
Olympiade
Op vrijdag 26 april geeft Anuna De Wever aan AP Hogeschool Antwerpen de
aftrap van de eerste editie van de Burgerschap Olympiade. Tijdens die
wedstrijd zullen leerlingen van secundaire scholen uit heel Vlaanderen
werken aan interlevensbeschouwelijke, vakoverschrijdende
burgerschapsprojecten. De Burgerschap Olympiade is hiermee uniek in
Europa.
Na een traject meer dan een jaar zal AP Hogeschool in mei 2020 het toneel
vormen van de eerste finaledag van de Burgerschap Olympiade. Die Vlaamse
schoolwedstrijd voor burgerschapsprojecten is gericht op scholen uit alle
onderwijsnetten. Het initiatief voor de wedstrijd werd genomen door de
Vlaamse Scholierenkoepel, het KUULA Instituut voor Democratisch
Burgerschap, het Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken en AP
Hogeschool, naar aanleiding van reële behoeften in het onderwijslandschap.
Slechte punten voor burgerzin
Een van de trekkers van de olympiade is AP-lector, schrijver en filosoof Mark
Saey. Hij voert al geruime tijd onderzoek naar onderwijs en burgerschap. “Uit
een recent onderzoek van AHOVOKS bleek nog dat de leerlingen van het
Vlaamse onderwijs zichzelf zeer slechte punten geven op burgerzin,” vertelt
hij. “Met de Burgerschap Olympiade willen we dan ook de krachten bundelen
om op Vlaamse scholen de ambitie te stimuleren om via
interlevensbeschouwelijke, vakoverschrijdende projecten meer gewicht te
geven aan burgerschap.”
Kick-Off met panelgesprek

Het startschot van de Olympiade wordt gegeven op 26 april, in aanwezigheid
van klimaatboegbeeld Anuna De Wever. Een panel van experts zal het
publiek te woord staan en toelichting geven bij de wetenschappelijke
onderbouwing en achtergrond. Mevrouw Jinnih Beels, schepen van Onderwijs,
sluit het formele deel van de avond af.Op deze opening zijn zowel pers
als vertegenwoordigers van secundaire scholen uit alle onderwijsnetten van
harte welkom.
Programma
•
•
•
•

•

•
•

17:00 Ontvangst
17:15 Verwelkoming door Inga Verhaert, voorzitter
Inrichtingsorgaan AP Hogeschool
17:25 Toelichting bij de Burgerschap Olympiade door Mark Saey,
lector Wereldburgerschap AP Hogeschool
17:45 Kick-off van de Olympiade door Anuna De Wever,
boegbeeld Youth for Climate en leerling van het Atheneum
Mortsel
18:00 Panelgesprek met vragen van pers en publiek, met Jan Van
Vaek, inspecteur Niet-Confessionele Zedenleer, en Johan
Xhonneux, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel
18:20 Afsluitend woord door Jinnih Beels, schepen van Onderwijs
van de Stad Antwerpen
18:30 Receptie

Praktisch
Wanneer? Vrijdag 26 april, vanaf 17u
Waar? AP Hogeschool, campus Spoor Noord – Noorderplaats (Noorderplaats
2, 2000 Antwerpen)
Leden van de pers zijn van harte uitgenodigd op dit evenement. Aarzel niet
contact op te nemen indien u interesse heeft om de kick-off bij te wonen, of
indien u meer informatie wenst te ontvangen.
Daarnaast kan u ook terecht op burgerschapolympiade.be/press voor verdere
informatie.

De Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, zo heet de fusiehogeschool die de
krachten in het Antwerps officieel hoger onderwijs bundelt.
'Den AP', is een hogeschool met zo'n 12.000 studenten, 19
graduaatsopleidingen, 28 professionele bachelor- en 8 artistieke opleidingen,
verdeeld over 4 departementen en 2 Schools of Arts (de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten en het Koninklijk Conservatorium
Antwerpen).

Contactpersonen
Mark Saey
Lector departement Onderwijs & Training
mark.saey@ap.be
+32 498 79 34 21

