
BUDAPESTTALENT SUMMIT

BELGIUM
BELGIUMBAN AZ OKTATÁS A NYELVI KÖZÖSSÉGEK (FRANCIA KÖZÖSSÉG, FLAMAND KÖZÖSSÉG ÉS NÉMET 
NYELVI KÖZÖSSÉG) HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK, A FONDATION ROI-BAUDOUIN/ KONING BOUDEWIJNSTICHTING 
ALAPÍTVÁNY EGY NYELVI HATÁROKON ÁTÍVELŐ, HOSSZÚTÁVÚ, INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉSEN ALAPULÓ              
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOT KÍNÁL. EBBŐL KIFOLYÓLAG AZ ALAPÍTVÁNY BOOST NEVŰ PROGRAMJA 
EGYEDÜLÁLLÓ AZ ORSZÁGBAN.

Célja a hátrányos helyzetű családokból származó tehetséges 
fiatalok támogatása, lehetővé téve számukra, hogy kibonta-                 
koztassák tehetségüket, egyetemi diplomát vagy más felsőfokú 
végzettséget szerezzenek, valamint példájukkal más fiatalokat is 
inspiráljanak. Összesen több mint 500 kedvezményezettje volt 
eddig a programnak. 
A Boost program alapítója a Fondation Roi-Baudouin/ Koning 
Boudewijnstichting társadalmi célú alapítvány. Tevékenységi köre 
kiterjed a szegénység csökkentésére és a társadalmi igazságosság 
előmozdítására, a társadalmi kohézió növelésére Belgiumban és 
Európában egyaránt, a jótékonyságra és az egészségügyre. 
Ugyancsak prioritásai közé tartozik az állampolgári szerepvállalás 
előmozdítása, a tehetséggondozás, a demokrácia megszilárdítása, 
az európai szerepvállalás erősítése, a fejlesztési együttműködés és 
a fenntartható fejlődés elősegítése Afrikában és a fejlődő 
országokban. 

A Gustave Boël leszármazottai és a Sofina holding által létrehozott Oktatás és Tehetség Platform a Fondation Roi-Baudouin/ 
Koning Boudewijnstichting irányítása alatt működik. Éves költségvetése 1,3 millió euró. Maga a két alapítvány által alapított és 
működtetett Boost program kiemelt támogatói között szerepel a Belga Nemzeti Bank, az állami tulajdonban lévő Belfius Bank, a 
Colruyt csoporthoz tartozó Collibri Foundation nevű alapítvány, a Nike és számos helyi (tartományhoz vagy régióhoz kapcsolódó) 
alapítvány is. A Boost közép- és felsőfokú tanulmányaik során segíti a tehetséges hátrányos helyzetű 

diákokat, egészen addig, míg meg nem kapják első állásukat. Előmozdítja a személyes és szo-
ciális kompetenciák kiépítését és igyekszik elérni, hogy a programban résztvevő fiatalok 
követendő példaként szolgáljanak kortársaik számára. Hosszútávú tehetséggondozó program-
ként működik, amely minimum 6 évig tart.

A program első, „tehetség” nevű szakasza 3 évig tart,     
a középiskolai végzettség megszerzésével zárul le. Ez a 
3 év során csoportos és egyéni tanácsadásban része- 
sülnek a tehetséges fiatalok. Évente mintegy 15 tema-
tikus műhely kerül megrendezésre. Az elsődleges cél az 
úgynevezett „kemény” és „puha- soft” készségek 
fejlesztése, olyan területekre összpontosítva, mint a 
tanulmányi siker, a nyelvtanulás és hatékony kommu-
nikáció, az önismeret, az időbeosztás, a (tovább)ta- 
nulással kapcsolatos döntések, a csapatmunka és a 
kötelezettségvállalás. 
A csoportos foglalkozások mellett a program minden 
résztvevőjét egy egyéni szakmai vezető segíti. 
Mindemellett a Boost anyagi támogatást is nyújt: lap-
topot és nyomtatót kapnak a Boost résztvevői, vala-
mint a program szükség esetén az internetköltségeket 
is állja. A diákok 2400 euró támogatásban részesülnek, 
amelyet tehetségfejlesztésre kell fordítaniuk, például 
sportra, kulturális tevékenységekre vagy nyelvtan- 
folyamokra. 

A második, „fókusz” névvel ellátott 
szakasz a középfokú tanulmányok 
befejezése után veszi kezdetét és 
az első egyetemi vagy főiskolai év 
végéig tart. Ez az egy év alatt 
számos műhelyt szerveznek, fo- 
kozva a fiatalok sikerélményeit a 
felsőoktatásban, emellett az egyé- 
ni segítségnyújtás is nagyobb 
szerepet kap. 

A Boost program harmadik, „jövő” elnevezésű 
szakasza a támogatott diákok felsőoktatási tanul-
mányainak második évében kezdődik és 2-4 évig 
tart. A csoportos műhelyek száma évi 2-3-ra csök-
ken, azonban a személyre szabott tanácsadás 
továbbra is fontos szerepet kap, valamint a diákok 
igénybe vehetik az egyéni mentorok által nyújtott 
segítséget is. Prioritást élvez a felkészülés a sikeres 
munkaerőpiaci érvényesülésre. Eközben a diákok 
maguk is megosztják tapasztalataikat az érdeklődő 
fiatalokkal és tanácsokkal látják el őket. A program 
a diploma és az első állás megszerzésével zárul le. 
Ugyanakkor a Boost dinamikus alumni hálózattal 
rendelkezik. Vannak-e kutatásaik a tehetséggon-
dozással kapcsolatban, és ha igen, azok el- 
érhetők-e? A Fondation Roi-Baudouin/ Koning 
Boudewijnstichting regionális jelentései a tehetség-
gondozásra is kitérnek, illetve a tehetséggondozás-
sal kapcsolatos egyéb publikációk is elérhetők. 

hogy számos területen különböző képzési lehetőségeket kínáljon a fiatal tehetségek számára. Különös figyelmet szentel a hátrányos helyzetű tehet-
séges diákok továbbtanulásának. 2012-ben elindította az akkor még csak Brüsszelben működő Boost programot Liège-ben és Antwerpenben, ahol eddig 
több mint 200 diákot támogatott. 2019-ben La Louvière és Mons is csatlakozott a programhoz, amely jelenleg már Gentben, Oostendében és Verviers- 
ben is működik. Mind a Fondation Roi-Baudouin/ Koning Boudewijnstichting, mind az Oktatás és Tehetség Platform független alapítványként működik. 
Előbbi 1976-ban, I. Baldvin belga király uralkodásának 25. évfordulója alkalmából jött létre. 
2021-ben a közel 120 millió eurós költségvetéssel rendelkező Fondation Roi-Baudouin/ Koning Boudewijnstichting a legnagyobb közhasznú alapítvány 
Belgiumban. Négy fő bevételi forrása van: saját tőkehozama (16,5 millió euró), az általa kezelt alapok tőkehozama (41,4 millió euró), jótékonysági 
kezdeményezések (52,2 millió euró), és a Nemzeti Lottó adománya (9,8 millió euró). 

 Belgiumban a jelenlegi kutatásaink szerint átfogó, stratégia nem található a tehetséggondozás 
területén. Ez a rövid anyag, az egyik átfogó országos szintű programokat vizsgálja, amely több 
szereplős modellel segíti a tehetségeket, de nem ad átfogó képet és nem terjed ki a lokális, vagy 
civil szervezetek által végzett tehetséggondozásra.

Az alapítvány 2011-ben indította el a Boost programot Brüsszelben. Jelenleg a 
Fondation Roi-Baudouin/ Koning Boudewijnstichting felel az országos prog- 
ram és a helyi szervezetek koordinációjáért, valamint továbbra is támogatja a 
brüsszeli Boost programot, melynek keretein belül több mint 150 fiatalt karolt 
fel a fővárosban. 
A Boost másik alapítója az Oktatás és Tehetség Platform (Plateforme pour 
l'Éducation et le Talent / Het Platform voor Opleiding en Talent), melyet                  
Gustave Boël gyáriparos és liberális politikus leszármazottai és a Sofina hold-
ing hozott létre, illetve a Fondation Roi-Baudouin/ Koning Boudewijnstichting 
irányítása alatt működik. Elnöke Paul Alain Foriers. 

Célja a tehetséges fiatalok oktatásának és képzésének 
segítése Belgiumban, egyedi támogatások biztosítása 
révén és más hasonló célú szervezetek támogatásával. 
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Küldetése, 

Három szakaszból áll: 
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