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Met dank aan:
De werkgroep ‘Brugge Dialoogstad’, een samenwerkingsverband tussen ATD Vierde Wereld,
Amnesty International, Diocesane Dienst Diaconie, Integraal, Meersenhuis Onthaal, Oarm in Oarme,
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De werkgroep Brugge Dialoogstad is een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale verenigingen
en diensten die werken rond armoede, OCMW Brugge en Stad Brugge. Sinds 2010 is de werkgroep actief bezig
met armoedebestrijding in Brugge, meer bepaald het vormen van een brug tussen het lokaal beleid
en mensen in armoede.
Naar aanleiding van ‘het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting’ vond in
december 2010 een eerste armoededialoog plaats. De Brugse verenigingen waar armen het woord nemen,
gingen in gesprek met beleidsverantwoordelijken over thema’s als informatie, inspraak en participatie,
vooroordelen en uitsluiting, opvoedingsondersteuning en onderwijs, arbeid, cultuur,
betaalbaar wonen en gezondheid.
Deze dialoogtafels leidden tot een reeks aanbevelingen voor het beleid en zijn terug te vinden in de brochure
‘Brugge Dialoogstad, dialoog werkt!’.
De brochures ‘Brugge Dialoogstad, dialoog werkt!’ en ‘Hoe Brugse scholen kansen geven aan kinderen
en gezinnen in armoede’ kan men terugvinden op
www.brugge.be > Wonen & leven > Welzijn > Kansarmoede bestrijden: Brugge Dialoogstad.
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Woord vooraf
(Kans)arme kinderen/jongeren en hun ouders worden tijdens de schoolloopbaan met heel wat drempels geconfronteerd
en stuiten vaak op onbegrip over hun situatie. Scholen weten niet altijd wat het betekent om in armoede te leven en welke
gevolgen dit met zich meebrengt.
Anderzijds, is het ook voor hen niet altijd gemakkelijk. Hoe bereiken ze (kans)arme ouders? Wat met onbetaalde schoolrekeningen? Hoe elk kind/elke jongere gelijke kansen bieden?
Om scholen en ouders op weg te helpen in het werken rond de armoedeproblematiek heeft de werkgroep
Brugge Dialoogstad deze brochure ontwikkeld. Om armoede structureel aan te pakken moeten we inzetten op de aanpak
ervan bij kinderen/jongeren en de gezinnen waarin ze leven. Het investeren in die kinderen en jongeren is de eerste stap om
hun situatie van (kans)armoede te doorbreken en hun kansen in het latere leven te vergroten.
Op donderdag 17 oktober 2013 vond in het Brugse stadhuis de armoededialoog plaats rond onderwijs en opvoeding.
Deze brochure is het resultaat van die gesprekken, tussen mensen uit de onderwijswereld, het beleid en mensen in armoede.
Zo’ n 150 deelnemers gingen met respect en soms met verbazing en bewondering in dialoog en zo werden heel wat noden
op het vlak van onderwijs en armoede in Brugge blootgelegd. Dit leidde tot de voorstellen in deze brochure. De quotes in de
teksten zijn telkens een letterlijke weergave van wat tijdens de dialoogavond is gezegd.
Deze brochure probeert niet hét antwoord te geven op hoe een school armoede binnen de schoolmuren concreet
kan aanpakken. Zij biedt de lezers wel een eerste houvast en bevat voornamelijk praktische aanbevelingen en tips voor het
werken met kwetsbare kinderen/jongeren en hun ouders.
Niet alle aanbevelingen en tips in deze brochure zijn voor elke school haalbaar of kunnen geïmplementeerd worden in de
alledaagse werking. Naast de voorstellen in de brochure zijn er uiteraard nog heel wat andere mogelijkheden.
Veel onderwijsactoren nemen zelf doeltreffende en creatieve maatregelen en voorzien oplossingen voor de aanpak van
armoede in hun school. Deze uitgave is dus zeker niet volledig en kan gezien worden als een aanvulling.
Deze publicatie is bestemd voor leerkrachten, directies, CLB’s, ouderraden … en iedereen die werk wil maken van gelijke
onderwijskansen binnen de Brugse onderwijscontext. Scholen die aan de slag willen met de brochure gaan best na wat het
beste aansluit bij hun schoolcultuur, de leerlingen en hun ouders. Elke school is anders en heeft een uniek schoolpubliek.
Het is daarom belangrijk dat er in het bestrijden van armoede in de school zoveel mogelijk wordt samengewerkt met alle
betrokken partners en dat er samen wordt gezocht naar oplossingen op maat. Gelijke onderwijskansen zijn niet enkel de
verantwoordelijkheid van de leerkracht of de directie, maar van iedereen.
Schepen van welzijn en OCMW-voorzitter Dirk De fauw,
schepen van onderwijs Frank Vandevoorde
en voorzitter Brugge Dialoogstad, Jo Dhaenens
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‘Even stilstaan bij onze blik op armoede’
“Je krijgt dikwijls een bepaalde stempel en dat doet verdraaid zeer!”
“Opeens was ik D., de mama van …
en niet die arme die in de hulpverlening zat en moeite had met schoolrekeningen.”
Ieder van ons heeft een ander beeld van ‘(mensen in) armoede’ en dat is heel normaal. Vraag maar eens aan
tien verschillende mensen om een definitie te geven van ‘armoede’ en je zult ongetwijfeld tien verschillende
antwoorden krijgen. Een omschrijving van ‘armoede’ is belangrijk, maar tegelijk ook risicovol …
Veel belangrijker is dat we ons bewust worden van onze eigen kijk op armoede (én die van
anderen). De twee volgende kleine denkoefeningen kunnen hierbij helpen en zijn meteen een grote stap
vooruit.

STAP 1:
Welke factoren hebben een invloed (gehad) op mijn beeldvorming rond (mensen in) armoede?
• eigen ervaringen, bv. ouders gescheiden, waardoor het financieel moeilijk werd;
• onze opvoeding en leefomgeving/referentiekader, bv. als kind kreeg je misschien vaak te horen:
“Die mensen hebben het zelf gezocht”;
• externe factoren, bv. beeldvorming vanuit de media;
• kennis over/inzichten in achtergronden en oorzaken van armoede, bv. hoe ‘definieer’ ik armoede;
•…
Nadat je hierbij hebt stilgestaan, is het erg zinvol om jezelf ook de volgende vraag te stellen:

STAP 2:
Hoe sterk bepaalt mijn beeld over (mensen in) armoede de houding die ik aanneem,
hoe ik me gedraag, wat ik doe … ?
• Ga ik er van uit dat je kunt zien dat iemand arm is?
• Welke vooroordelen heb ik ten opzichte van mensen in armoede + zijn die niet gegroeid
vanuit ‘onbekend is onbemind’?
• Sta ik stil bij de invloed van opgroeien in armoede voor kinderen?
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• Praat ik mét mensen in armoede (of praat ik enkel óver hen)?
• Besef ik wat de impact is van bepaalde maatregelen, beslissingen … voor mensen in armoede?
• Besef ik dat er verschillende vormen van armoede bestaan (niet enkel ‘materiële’ armoede)?
•…

Maar
weet ook dat de beeldvorming die je hebt, niet onomkeerbaar is! De factoren die hierboven genoemd
werden en in eerste instantie misschien eerder voor een vrij stereotiep/negatief beeld zorgden, maken evengoed een ommekeer van dat beeld mogelijk:
• nieuwe, positieve ervaringen, bv. in de ouderraad zit een ouder die openlijk durft te vertellen
hoe moeilijk hij/zij het heeft en met wie het erg goed klikt;
• je referentiekader, bv. als student volg je een stage bij ’t Scharnier, wat een enorme wijziging
in je referentiekader met zich meebrengt;
• externe factoren, bv. je bracht een bezoek aan de tentoonstelling ‘Armoede door kinderogen’,
die je aangreep en over een aantal zaken aan het denken zette;
• kennis over/inzichten in achtergronden en oorzaken van armoede, bv. de directie van je school kiest
ervoor om in te stappen in het vormingstraject rond ‘armoede op school’, waardoor je als leraar de
kans krijgt kennis/inzichten te verruimen en mee na te denken over een (kans)armoedebeleid op maat
van je eigen school;
•…

Dus
als je je bewust bent van je beeld over (mensen in) armoede én als je beseft dat dat ook voor een groot
deel je eigen denken en handelen bepaalt, dan is dat al een hele stap vooruit!
Maar meteen rijst misschien ook de vraag: hoe kan ik het anders en beter doen? Zijn er een paar algemene,
eenvoudige vuistregeltjes die mij kunnen helpen?
Dit kan je alvast op weg zetten.
• Dialoog, respect en gelijkwaardigheid vormen dé basis: probeer niet over elkaar te praten, maar
met elkaar, laat mensen hun verhaal vertellen, luister naar elkaars verhaal … .
• Besef dat er onwennigheid is ‘van beide kanten’: jij als directeur, leraar, CLB-medewerker … bent
misschien bang om de eerste stap te zetten naar mensen van wie je vermoedt dat ze in armoede
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leven, maar weet dat dit omgekeerd ook geldt. Durf dus zeker zelf de eerste stap te zetten.
• Je kunt niet zien dat iemand in (kans)armoede leeft.
• Zorg ervoor dat mensen zich van bij het prille begin welkom voelen.
• Sta bewust stil bij allerhande mogelijke drempels die mensen in armoede ervaren.
• Maak armoede ook bespreekbaar in je eigen klas, met je leerlingen (zo werk je meteen ook aan hun
beeldvorming), je kunt dit bijvoorbeeld doen met een spel, vorming, inleefweek … .
• Blijf je bewust van ‘de hokjes’ waarin je mensen plaatst en welke gevolgen dat heeft voor je (voor)
oordeel over hen en wat je van hen verwacht.

9
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Thema 1
Inspraak en participatie
“Het is belangrijk dat mensen in armoede kunnen en durven hun verhaal doen
zodat anderen weten wat in armoede leven voor hen
en voor hun kinderen betekent.”

1

Waarom dit thema ?
Inspraak en participatie zijn een recht. Het is belangrijk dat ook mensen in armoede zich betrokken voelen bij
de school, maar voor veel mensen is dit niet evident, door: weinig zelfvertrouwen, eigen negatieve schoolervaringen, … .
“Je voelt je als ouder die het minder breed heeft minder op je gemak. Niemand kent je
situatie, je kent ook de situatie niet van wie naast je zit. Wat zullen ze denken over mij?
Over mijn kind? Daardoor durf je niet over die dingen te praten. Ik heb het ook nog niet
geprobeerd. De drempel is te hoog.”
Mensen in armoede geven inderdaad vaak aan dat de drempel te hoog is. Persoonlijk contact in een gemoedelijke sfeer, een luisterend oor en een uitnodigende houding tot gesprek als evenwaardige partners – niet
alleen rond problemen, maar ook rond positieve verhalen – kunnen de drempel verlagen.
“In contact moet de evenwaardigheid van de mensen terug te vinden zijn.”

Suggesties om (verder) op weg te gaan…
1. Een duidelijke visie van het hele team (bestuur, directie, leerkrachten,
zorgcoördinatoren, CLB, …) op de missie van de school (welke school willen we zijn?) verhoogt de kans op meer betrokkenheid.
“Samen werken aan ‘wie zijn we?’, ‘wat doen we?’, ‘voor welke opdracht staan we?’, ‘in
welke wijk leven we?’, ‘welke kinderen hebben we hier?’ …”
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HOE kunnen we dit doen?

1

Investeren in opleiding en vorming van leerkrachten en alle medewerkers: hoe omgaan met diversiteit?
Hoe signalen opvangen en interpreteren? Hoe spreken met kansarmen? …
“Naast het lesgeven moeten leerkrachten ook kunnen praten met iedereen en dat is een
hele opgave. Misschien moet het thema armoede meer in de opleiding aan bod komen
en een aandachtspunt zijn tijdens de stage.”

2. Stap voor stap contact opbouwen en zo vertrouwen laten groeien. Wederzijds
vertrouwen is een voorwaarde om tot betrokkenheid te komen.
HOE kunnen we dit doen?
• Beginnen met het realiseren van een sociale mix in de kinderraad, leerlingenraad …
Als de ouders hun kinderen zien deelnemen, zullen ze wellicht zelf ook vlugger over de drempel komen.
“Wat ik wel goed vind in het gewoon onderwijs, is dat er wel een leerlingenraad is.”
• Spontane losse contacten (schoolpoort, sport, activiteit, concrete vraag …) aangrijpen
tot kennismaking en gesprek.
“Men praat gemakkelijker met elkaar aan de schoolpoort. Je voelt je daardoor op de
ouderraad meer op je gemak.”
• Mensen persoonlijk uitnodigen, zodat ze beseffen dat hun inzet en inbreng gewaardeerd wordt.
“In het lager onderwijs gaat men mensen vooral persoonlijk aanspreken.”
• Ouders eerst betrekken bij een doe-activiteit … werkt drempelverlagend.
“Misschien moeten scholen en mensen in armoede meer samen doen in plaats van er
enkel over te praten.”
• Een gemoedelijke, open sfeer creëren waarin iedereen wordt aangemoedigd om zijn ervaringen
en problemen naar voor te brengen.
“Aanmoedigen om ook eens hun gedacht te zeggen.”
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• Als er voldoende vertrouwen is, een gesprek organiseren in de participatieorganen over armoede,
bv. op basis van een getuigenis.
“Ouderraden moeten niet enkel over leuke dingen als feestjes gaan, maar ook over
serieuze zaken als armoede.”

1

3. Over het muurtje kijken en zo leren van de ervaringen van andere scholen
en van andere onderwijsniveaus.
HOE kunnen we dit doen?
• Het buitengewoon onderwijs, het basis- en het beroepsonderwijs hebben meer diversiteit in hun populatie
en blijken meer ervaring te hebben.
“Meer mensen in armoede… men praat gemakkelijker met elkaar... er is meer openheid,
meer solidariteit tussen de ouders… ik voel mij losser, op mijn gemak, durf praten…
nadien voel ik mij opgelucht dat ik mijn mening heb kunnen zeggen.”
• Bij de overgang van het ene onderwijsniveau naar een ander, of bij veranderen van school, verder
bouwen aan wat verworven is, zowel qua betrokkenheid/participatie van ouders en leerlingen
als qua begeleiding/zorg, zodat men niet opnieuw van vooraf aan moet beginnen.
“Het is belangrijk dat er vertrouwen is tussen school, CLB en ouder(s).”

Vele goede dingen gebeuren nu al…
Wij:
• voorzien kinderopvang bij oudercontacten/infomomenten;
• creëren een informele ontmoetingsplaats op onze school;
• werken preventief om gedragsproblemen te voorkomen. In samenwerking met CLB, leerlingenbegeleiding
en met organisaties zoals ’t Scharnier en BLINK! organiseren we rondetafelgesprekken waaraan ook de
leerlingen deelnemen;
• spreken ouders persoonlijk aan om mee te werken aan activiteiten van de oudervereniging. Zo wordt de
stap om ook aan de vergaderingen deel te nemen kleiner.
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Thema 2
Schoolkosten
“We hebben schrik om de eerste stap te zetten om te praten over geld.”
“Een kind moet op school kunnen openbloeien en doen wat het graag doet… de kosten
mogen daarbij geen hinderpaal zijn.”

2
Waarom dit thema ?
Ondanks bestaande tegemoetkomingen, zoals school- en studietoelage, valt het voor heel wat ouders niet mee
om de schoolkosten van hun kinderen te dragen.
Scholen zijn verplicht om een bijdrageregeling mee te geven aan de ouders zodat zij precies weten aan welke
kosten zij zich kunnen verwachten. In de grootte van de kosten en de manier waarop die betaald moeten
worden, zijn er nog grote verschillen tussen scholen.
“In het basisonderwijs kennen we de maximumfactuur maar in het secundair
bestaat ze (nog) niet.”
Hoge kosten belemmeren sommige leerlingen om zich maximaal te kunnen ontwikkelen en aan alle activiteiten
deel te nemen.
Mensen in armoede worden geconfronteerd met vele facturen. Zij kunnen niet anders dan prioriteiten stellen
in de volgorde van betalingen. De drempel om te praten over het feit dat betalen niet lukt, is voor hen hoog,
maar ook voor de school is het delicaat om het gesprek aan te gaan over achterstallige betalingen.
“Ziek worden, zonder werk vallen,… het kan allemaal bepalend zijn of er al dan niet
voldoende geld is voor het betalen van de schoolkosten van de kinderen.”
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Suggesties om (verder) op weg te gaan…
1. De bijdrageregeling, die verplicht moet opgenomen worden in het schoolreglement,
transparant maken.
HOE kunnen we dit doen?

2

• Mondelinge toelichting bij de inschrijving.
• Onderscheid maken tussen vaste kosten en facultatieve (maaltijden, studie, …).
• ‘Forfaitaire’ of ‘later in te vullen’ bedragen vermijden.
“Ik heb twee kinderen in het secundair onderwijs… in de ene school weet ik duidelijk de
te verwachten kosten voor het ganse schooljaar… in de andere blijft dat vrij vaag.”

2. De kosten zo laag mogelijk houden.
HOE kunnen we dit doen?
• Handboeken laten huren of de kans bieden ze tweedehands over te kopen.
• Werkboeken enkel gebruiken als ze echt een meerwaarde betekenen. Niet meestappen
in het samensmelten van hand- en werkboeken. Hierover een signaal geven aan de uitgeverijen.
“Het bijeenbrengen van hand- en werkboeken is een louter commerciële invalshoek en
doet de kosten stijgen.”
• Materiaal dat veel geld kost duurzaam laten gebruiken, bv. voor zes jaar en door groepsaankoop
de prijs drukken.
“Is het niet mogelijk ook duur materiaal tweedehands aan te bieden?”
• Alles wat wordt aangerekend of wordt aangeboden, kritisch bekijken. Is het wel nodig
en verantwoord (armoedetoets)?
“Is het normaal dat mijn kinderen moeten betalen om in de refter hun boterhammen op te
eten?”
“Frisdrankautomaten zetten aan tot consumeren en de drankjes zijn meestal niet gezond… beter kosteloos water voor iedereen.”
16

• ‘Ondernemerschap’ van de leerlingen zelf stimuleren: hen initiatieven laten nemen of hen laten
sparen om de kosten van bv. uitstappen of reizen te drukken.
“De leerlingen kunnen de kosten drukken door zelf ondernemend te zijn en zich in te
zetten voor acties die geld in het laatje brengen. Als ze dit doen mag het geld gedeeltelijk besteed worden om de prijs van bv. een buitenlandreis te drukken.”

3. Het is verplicht de kosten minimaal over drie facturen per schooljaar te spreiden. Een nog
grotere spreiding van de betalingen maakt het voor mensen in armoede beter haalbaar.

2

HOE kunnen we dit doen?
• Een grotere spreiding van de betalingen, bv. maandelijks, toepassen voor alle leerlingen zodat
ouders in moeilijkheden niet opnieuw een ‘stempel’ krijgen.
“De bedragen bij trimestriële facturen zijn hoog.”

4. Zich als school blijven verantwoordelijk voelen voor een soepele afhandeling van de
betalingsmodaliteiten, ook als aankopen aan externen worden uitbesteed.
HOE kunnen we dit doen?
• Externen (boekhandels, uitgeverijen, cateringbedrijven, …) screenen, afbetalingsmogelijkheden met hen
bespreken. Ervoor zorgen dat ouders zich – in geval van problemen – tot de school richten en niet
tot incassobureaus.
“Ik moest zelf contact opnemen met een uitgeverij om een afbetalingsplan te krijgen …
ik was verplicht aan vreemden nog eens gans mijn situatie uit de doeken te doen.”

5. Discreet omgaan met achterstallige betalingen.
HOE kunnen we dit doen?
• De schoolrekening is iets tussen school en ouders. Leerlingen mogen daarbij niet betrokken worden.
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Dus:
- rekeningen niet meegeven met leerlingen;
- leerlingen niet aanmanen dat hun ouders zouden betalen;
- leerlingen niet laten ‘boeten’ voor onbetaalde rekeningen, bv. hen niet laten meegaan op uitstap, niet
afleveren van attesten …

2

“Leerlingen die opgroeien in armoede hebben het zo al moeilijk… ze mogen hiervan niet
ook nog eens de dupe worden.”
• Een vertrouwenspersoon aanstellen bij wie ouders in moeilijkheden - in volledige discretie –
terecht kunnen.
“Een toegankelijke vertrouwenspersoon – liefst niet de directie – die persoonlijk contact
legt of zelfs op huisbezoek gaat om alles discreet te bespreken.”
• Alert zijn voor signalen want …
“Ouders maken niet altijd kenbaar dat ze in een precaire situatie zitten. Kinderen zijn
daarbij zeer loyaal naar hun ouders toe en zwijgen daarover omdat ze zich medeschuldig voelen.”
“Mensen in armoede zetten niet rap de stap naar de school, bv. om te zeggen dat ze
een uitstap niet kunnen betalen. Ook de school aarzelt soms om contact te nemen uit
vrees dat de ouders het hen misschien kwalijk zullen nemen.”

6. Ouders goed informeren over hun rechten en bij de overheid voor hen opkomen.
HOE kunnen we dit doen?
• Formulier voor schooltoelage meegeven aan ieder kind. Hulp bieden bij het tijdig invullen ervan
(Opvoedingswinkel), zodat de uitbetaling al in september kan gebeuren.
• Bij de overheid blijven aandringen:
- Schooltoelagen vroeg in het schooljaar uitbetalen.
“Vooral de factuur eind september is zwaar.”
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- De maximumfactuur ook in het secundair onderwijs invoeren.
- Structurele maatregelen nemen om de kosten in het technisch secundair onderwijs en het
beroepssecundair onderwijs te drukken. In deze onderwijsvormen zitten de meest kwetsbare
leerlingen en de persoonlijke uitgaven liggen er beduidend hoger dan in het algemeen secundair
onderwijs.
“Geen enkele leerling mag belemmerd worden in zijn studiekeuze omwille van de
kostprijs.”

2

Vele goede dingen gebeuren nu al…
Wij:
• laten de bus van de Opvoedingswinkel langskomen tijdens het oudercontact om ouders te helpen bij het
invullen van formulieren voor schooltoelage;
• vertrekken van het principe dat ook voor meerdaagse uitstappen iedereen moet kunnen meegaan. Leerlingen zamelen hiervoor op een ludieke manier geld in;
• werken met maandelijkse facturen met een vast bedrag, zodat ouders niet voor verrassingen komen te
staan;
• werken met een oplaadbare eetkaart, dit helpt de kosten spreiden en kosten kunnen op voorhand worden
ingeschat.
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Thema 3
Digitale kloof
“De digitale wereld is duur en evolueert continu.
Voor scholen en zeker voor (kans)arme gezinnen is het bijna onmogelijk om mee te zijn.”

3

Waarom dit thema ?
ICT wordt meer en meer gebruikt op school. De digitale kennis is een belangrijke troef in de huidige
maatschappij en biedt een meerwaarde voor toekomstige tewerkstelling. De digitale wereld evolueert voortdurend en kost veel geld. Ook voor (kans)arme mensen is vertrouwd zijn met de digitale wereld belangrijk.
“Alle nieuwe evoluties in de digitale wereld proberen te volgen, kost veel geld en
vraagt ook heel wat technische en inzichtelijke vaardigheden. Niet iedereen heeft
daar de mogelijkheden en de talenten voor.”
Omdat heel wat ouders, niet enkel mensen in (kans)armoede die snelle evolutie niet kunnen volgen, ontstaat
een kloof tussen wie wel mee is – onder meer ook de eigen kinderen – en wie niet. Het is belangrijk deze kloof
te dichten door ouders wegwijs te maken in de digitale wereld.
De sociale media spelen een belangrijke rol in de leefwereld van jongeren. Ze snappen vaak de technische
kant, maar ze moeten ook leren er verantwoord mee om te gaan.
“Elke nieuwe innovatie in de samenleving betekent voor veel mensen
ook een nieuwe valkuil.”

Suggesties om (verder) op weg te gaan…
1. Het onderwijs moet gelijke kansen bieden aan alle leerlingen. Binnen het totaalconcept
van de school en vanuit instroomkenmerken van de schoolpopulatie (kind, gezin, omgeving),
probeert de school elke leerling zo ver als mogelijk te brengen en de beste mogelijkheden te
bieden om te slagen in de toekomst.
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HOE kunnen we dit doen?
• Het materieel mogelijk maken dat alle leerlingen, voor het verwerken van de leerstof en het maken van
taken, kunnen beschikken over de nodige technische middelen en dus gelijke kansen hebben.
- Computerlokalen ook buiten de lesuren ter beschikking stellen van de leerlingen.
- Voldoende tijd geven voor het afwerken van (digitale) opdrachten. Wie thuis geen pc heeft, zal meer
tijd nodig hebben. Smartschool is een middel tot vlugge communicatie, maar niet iedereen kan er ook
vlug over beschikken.
“Bij mijn oma, waar ik woonde, was er geen computer en geen printer… ik was dus
verplicht om dit ofwel na de uren op school te doen of elders te gaan zoeken. Gelukkig
kon ik dit meestal doen in Integraal… zonder de computers daar zou ik niet geslaagd zijn
in mijn zesde jaar.”

3

• Het is niet vanzelfsprekend dat alle leerlingen thuis zelf over een pc en internet beschikken. Leerkrachten
moeten hiermee rekening houden. Leerlingen die daarvoor een beroep moeten doen op de mogelijkheden
binnen de school of elders, mogen immers niet gediscrimineerd worden.
“Gelukkig heb ik nu dit schooljaar, na een vakantiejob, zelf een laptop kunnen kopen,
zodat ik niet meer van anderen afhankelijk ben om mijn taken met de computer te
maken.”

2. Omdat:
- communicatie meer en meer digitaal verloopt;
- kinderen al vanaf de kleuterklas met ICT in contact komen en het belang ervan – naarmate zij ouder
worden – steeds maar toeneemt;
- het gevaar bestaat dat ouders niet meer in staat zijn hun kinderen bij hun studies te volgen en te begeleiden;
is het belangrijk om de kloof qua ICT-kennis tussen ouders en hun kinderen proberen te dichten.
“Vele scholen communiceren enkel nog via Smartschool… vele ouders vinden dat spijtig,
want zo hebben ze geen overzicht van het huiswerk van hun kinderen. Ze kunnen hen
minder goed begeleiden omdat alles via de computer verloopt. Voor armere gezinnen
heeft dit nog grotere gevolgen. Ze hebben geen computer en kunnen hun kinderen helemaal niet begeleiden.”
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HOE kunnen we dit doen?
De school kan ouders mee betrekken in de digitale wereld en, zelf of in samenwerking
met andere partners, de mogelijkheid bieden om hen de basis bij te brengen van ICT.
“Dit is zeker niet de taak van de school alleen… het kan ook volstaan om te verwijzen
naar bestaande initiatieven zoals van CBE (Centrum voor Basiseducatie, Open School).”

3

3. Jongeren bewust en verantwoord leren omgaan met sociale media. Zij zien wel
de fantastische en aantrekkelijke mogelijkheden, maar hebben te weinig zicht op potentiële
valkuilen en misbruiken.
HOE kunnen we dit doen?
• Lessen ‘mediawijsheid’ integreren in de ICT- en/of andere lessen.
• Mogelijke misbruiken bespreekbaar maken, bv. bij een actie tegen pesten.
• Vorming van leraren niet beperken tot het technische aspect, maar ook aandacht besteden
aan de vraag ‘hoe zinvol om te gaan met sociale media’.
“Cyberpesten is een toenemend probleem.”

Ook de overheid moet haar verantwoordelijkheid opnemen en helpen.
WAAROM?
• De kloof tussen wie mee is en wie niet op ICT–vlak, is een maatschappelijk probleem, zowel op het niveau
van de volwassenen als van de kinderen.
• De overheid moet vermijden dat schoolkosten nóg zouden stijgen.
• De evolutie is zo snel en de investeringen zijn zo duur dat de overheid bijkomende middelen
ter beschikking moet stellen.
HOE?
• Investeren in draadloos internet over heel het grondgebied. (lokale overheid)
• Scholen voldoende financieel ondersteunen bij het aanschaffen van de noodzakelijke uitrusting en bij het
volgen van de ICT–evolutie en omkadering voor de ondersteuning mogelijk maken. (Vlaamse overheid)
• Steun bieden aan organisaties die ook buitenschoolse digitale ondersteuning bieden aan leerlingen en
volwassenen. (lokale en/of Vlaamse overheid)
22

“Er moeten op school voldoende computers en printers ter beschikking zijn voor leerlingen tijdens de middagpauze en na de schooluren… hiervoor is dan ook begeleiding
nodig.”
“Belangrijk is ook dat ik in Integraal uitleg kon vragen en begeleid kon worden.”

Vele goede dingen gebeuren nu al…
Wij:
• zijn dit schooljaar gestart met digitale communicatie. Daarnaast blijft de klassieke briefwisseling
bestaan en worden infoboekjes nog in de papieren versie meegegeven;
• moeten kosteloos onderwijs aanbieden (basisonderwijs). Daarom stellen we recent digitaal materiaal
ter beschikking van de leerlingen, we geven bv. iPads mee voor een digitale huistaak;
• geven 2 uur les ‘mediawijsheid’ binnen de uren ICT;
• stellen buiten de lesuren de computerlokalen ter beschikking van de leerlingen (zoals veel scholen al doen).

3
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4

24

Thema 4
Toegankelijkheid en communicatie
“Mijn ervaring is dat je als ouder meestal veel moeite moet doen om gehoord te worden.
Het komt niet altijd vanzelf.”
“Mensen praten gemakkelijker als ze weten dat er geluisterd wordt.”

Waarom dit thema ?
De drempel om met vragen of problemen naar school toe te stappen is voor (kans)arme ouders soms zeer
hoog. Eventuele eigen negatieve schoolervaringen maken het voor hen nog moeilijker. Bovendien weten ze
soms niet bij wie ze terecht kunnen en hebben ze het gevoel geconfronteerd te worden met een ‘vreemde,
ontoegankelijke’ wereld met een eigen taal en normen, die ze niet altijd begrijpen.

4

“Je denkt als ouder dat de problemen door jezelf komen en ziet dit als een persoonlijk
falen… je durft dan als ouder niet meer naar de school toegaan.”
Het creëren van een open en gemoedelijke sfeer op basis van evenwaardigheid zal de toegankelijkheid van de
school voor alle ouders verhogen. Onze wijze van communiceren is daarbij zeer belangrijk. Is wat we communiceren wel voldoende bereikbaar én te begrijpen voor iedereen? Communiceren we ook wanneer iets goed
gaat en niet enkel bij problemen? Communiceren we wel tijdig?
“Ouders kunnen op de voorgrond geplaatst worden, zodat ze gehoord worden.”

Suggesties om (verder) op weg te gaan…
1. Nadenken over toegankelijkheid
HOE kunnen we dit doen?
De toegankelijkheid van de school en het CLB doorlichten aan de hand van de zeven B’s. Hoe zit het met
de:
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• bereikbaarheid;
“De school is moeilijker bereikbaar naarmate kinderen ouder worden … ouders komen in
het secundair onderwijs niet met hun kinderen mee tot aan de schoolpoort.”
“Niet iedereen kan naar een oudercontact komen … bepaalde ouders hebben geen
vervoer.”
• beschikbaarheid;
“Afspraken worden meestal gemaakt tijdens de schooluren … voor veel ouders is het niet
eenvoudig om zich dan vrij te maken … een afspraak maken of op huisbezoek gaan kan
soms wonderen doen.”

4

• betrouwbaarheid;
“Ik had het gevoel dat scholen en CLB’s onderling ook niet altijd even goed informatie
uitwisselden.”
• bekendheid;
“Het CLB moet meer een gezicht krijgen… ouders weten niet altijd waar de dienst voor
staat en wie er werkzaam is.”
• betaalbaarheid;
“Op school wordt er vooraf niet gepraat over de kostprijs van het materiaal bij de keuze
voor een studierichting.”
• bruikbaarheid;
“Op een rapport staan dikwijls afkortingen… het interpreteren is niet eenvoudig.”
• begrijpbaarheid.
“Brieven zijn vaak opgesteld door hoger afgestudeerden die zich niet steeds bewust zijn
van de moeilijke woordenschat.”
Bij deze doorlichting kunnen alle betrokkenen bevraagd worden. Op basis van de resultaten wordt een
plan ter verbetering opgesteld.
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2. Nadenken over communicatie
HOE kunnen we dit doen?
• Binnen de school (horizontaal)
• Is er een procedure voorzien om tijdig problemen te signaleren?
“Hoe vroeger het probleem kan aangepakt worden, hoe beter de resultaten.”
• Is er een afgesproken volgorde (werkverdeling) wie er tussenkomt (klassenleraar, leerlingbegeleider,
directie, CLB, externe organisaties)?
“Wie doet wat?”
• Staan alle neuzen in dezelfde richting? Heeft iedereen de juiste informatie? Weet men wie met wat
bezig is en coördineert men de tussenkomsten? Overleg met alle betrokkenen samen, bevordert een
gemeenschappelijke en eenduidige aanpak.

4

“Iedereen moet samenwerken en aan hetzelfde zeel trekken.”
• Van en met de school (verticaal)
• Communicatie VANUIT de school
Wordt de wijze van communiceren aangepast aan de inhoud?
Zakelijke of persoonsgebonden communicatie?
• Zakelijk
Kan best schriftelijk (brochure, brief, nota …).
-Is wat we schrijven duidelijk en door iedereen te begrijpen?
-Bereiken we alle betrokkenen?
o Niet iedereen kan een website raadplegen.
o Beide ouders, ook gescheiden, hebben recht op informatie.
- Voldoende tijd voor mondelinge toelichting ( bv. bij inschrijving) kan de informatie beter doen
overkomen.
‘’Er moet duidelijker gecommuniceerd worden … vaak worden belangrijke
zaken op de website gezet … maar niet iedereen heeft thuis internet.”
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• Persoonsgebonden
Kan best in een gesprek, liefst met alle betrokkenen.
- Liggen alle – positieve en negatieve – gegevens op tafel?
“Als ze mijn kind graag zien dan maak ik als ouder ook gemakkelijker contact.”
- Wordt er geluisterd naar alle ‘partijen’? Kunnen die ook hun onmacht uitspreken, zodat men los
komt van een verdedigende of aanvallende opstelling?
“Ouders nemen vlug een verdedigende houding aan… maar leerkrachten ook.”
“Ouders beseffen vaak niet dat de school ook onmacht ervaart.”
- Kan een ‘externe’ deelnemer bijdragen tot meer objectiviteit?

4

“Het kan belangrijk zijn externe begeleiding te betrekken.”
- Komt men tot duidelijke afspraken?
“Het is belangrijk dat de problemen opgelost worden in overleg met de verschillende partijen en dat alles goed opgevolgd wordt.”
• Communicatie MET de school
• Is het duidelijk tot wie de ouders zich kunnen richten? Ook hier kan een onderscheid gemaakt
worden tussen zakelijke vragen (secretariaat, boekhouding …) en meer persoonsgebonden vragen.
“In het secundair onderwijs is het niet altijd duidelijk tot wie de ouders zich kunnen richten… is de klastitularis hiervoor bereikbaar?... is deze stap zetten niet te
groot?”
• Weten ouders hoe en waar ze de betrokkenen kunnen bereiken?
“Contactgegevens van personeel verspreiden is noodzakelijk.”
• De persoonsgebonden problematiek zullen ouders liefst aankaarten bij iemand die ze al kennen,
die ze vertrouwen (klassenleraar, leerlingenbegeleider …).
“De leerkrachten en directie zijn toegankelijk, maar de ouders moeten hen durven
aanspreken.”
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• Die vertrouwenspersonen kunnen hen dan eventueel in contact brengen met wie hen verder kan
helpen, bv. CLB, externe organisaties …
“Een leerkracht begeleidde mij naar een psycholoog.”

Vele goede dingen gebeuren nu al…
Wij:
• willen vermijden dat ouders alleen de slechte dingen horen. Daarom noteren we ook positieve dingen in
de agenda: waar is de leerling wel goed in, waar zijn we als leerkracht echt tevreden over, wat kunnen
we samen nog proberen te verbeteren …;
• zetten vanuit de school zelf vaak de eerste stap tot contact: telefoontje, huisbezoek … Zelf het initiatief
nemen is sterker dan alleen maar zeggen “Je bent welkom”;
• proberen dat het CLB ook aanwezig is bij het onthaalmoment met de ouders in de klas, zodat
ze zich kunnen voorstellen;
• maken een flyer op, in samenwerking met het CLB, waarop de contactpersonen met foto staan vermeld;
• zorgen ervoor dat er altijd iemand van het personeel aan de schoolpoort aanspreekbaar is wanneer de
leerlingen aankomen en wanneer ze de school verlaten.

4
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Thema 5
Brede School, een breed samenwerkingsverband
“De school is de enige plaats waar alle kinderen/jongeren moeten komen, dus de ideale
plaats om aan gelijke kansen te werken, maar scholen kunnen dit niet alleen.”

Waarom dit thema ?
Een brede school heeft als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te verhogen. Ze doet dit
door een brede leer- en leefomgeving te creëren waarbinnen kinderen en jongeren een grote diversiteit aan
ervaringen kunnen opdoen. Dit gebeurt in samenwerking met partners uit diverse sectoren.
“Ik heb vorig jaar deelgenomen aan de looptraining voor ‘Dwars door Brugge’. Ik deed
vooral mee voor het plezier, maar ook voor mijn fysiek en omdat het gratis was… het was
tof samenwerken met de begeleiders. Ze waren er ook altijd bij en stonden klaar voor een
babbel… ik heb zo’n dingen vroeger gemist op school. Tijdens sport op school was er vaak
discussie, het presteren stond voorop.”

5

De doelstelling van Brede School is dus maximale ontwikkelingskansen bieden aan alle leerlingen.
Dit wordt ook onderschreven door de Stad in haar beleidsprogramma.
Beleidsprogramma Stad Brugge 2013 – 2018
Punt 159: ‘Brugge speelt op onderwijsvlak verder een dynamiserende rol in projecten als
(…), ‘Brede School, Brede stad’. We maken werk van een onderwijsbeleid met een brede
leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school zodat kinderen en jongeren zich maximaal
kunnen ontplooien. Hun ontwikkelingskansen staan ook centraal in een meer samenhangend
beleid op vlak van onderwijs en welzijn/OCMW, sport, cultuur, preventie, diversiteit, jeugd
…’
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Suggesties om (verder) op weg te gaan…
1. Een stappenplan opstellen.
HOE kunnen we dit doen?
• Vertrekken van wat er al is. Met welke partners werken we nu al samen en welke
activiteiten organiseren we?
• Staan onze initiatieven los van elkaar of werken we vanuit een visie om onze leerlingen
een grote diversiteit aan ervaringen aan te bieden?
- Is er voldoende diversiteit qua partners, aanbod en deelnemers?
“Op school waren het altijd dezelfde leerlingen die de kans kregen om mee te doen.”
- Is er een band tussen partners, activiteiten, binnen- en buitenschools leren?

5

“Belang van initiatieven in samenwerking met organisaties die openstaan voor kinderen met minder talent en die deze visie ook echt uitdragen.”
- Is er medezeggenschap en actieve deelname van kinderen, ouders en andere partners?
“Als je respect krijgt, dan geef je ook respect terug aan anderen
en bouw je vertrouwen op.”
• Zijn er hiaten in ons aanbod en is er dus plaats voor nieuwe initiatieven?
“De Brede-School-gedachte is vermoedelijk makkelijker te realiseren in het basisonderwijs dan in het secundair onderwijs… het secundair onderwijs is minder buurtgebonden?”

2. Evalueren om het nog beter te doen.
HOE kunnen we dit doen?
Wat we doen en plannen, naar analogie met de armoedetoets, onderwerpen
aan de ‘Brede-School-toets’.

32

• Zijn onze activiteiten gericht op:
- het bevorderen van de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk en/of;
- het creëren van veiligheid en geborgenheid en/of;
- de ontwikkeling van talenten en/of;
- participatie aan de maatschappij en/of;
- voorbereiding op het latere leven?
• Kan de inhoud ervan in verband gebracht worden met:
- breed leren: verbinden van binnen- en buitenschools leren door het aanbieden
van levensechte contexten;
- het verbreden van de leer- en leefomgeving: werken aan een groter, diverser
en toegankelijker aanbod;
- het versterken van de leer- en leefomgeving: hindernissen tot deelname wegwerken.
“In mijn voetbalploeg krijgt iedereen gelijke kansen… iedereen is er gelijk voor de
wet… geld speelt er geen rol.”
“Omdat veel leerlingen nooit de kans krijgen om deel te nemen aan culturele activiteiten,
muziekschool, academie… daar het veel te duur is… daartoe meer kansen bieden in de
school.”

5

3. Ondersteunende maatregelen nemen.
HOE kunnen we dit doen?
• Mensen moeten tijd en ruimte krijgen om rond Brede School aan de slag te gaan. Brede School is zeker
geen verhaal van de scholen alleen, die al zoveel taken op zich af zien komen. Het is een gedeelde
verantwoordelijkheid van de scholen, de Stad, de meewerkende partners en organisaties, de buurten, de
ouders en de leerlingen. De Stad gaat in dialoog met de scholen en andere partners om de actie Brede
School af te stemmen op de noden van alle lokale partners.
• Zorgen voor een win-winsituatie voor alle partners, bv. door infrastructuur van de school ter beschikking te
stellen voor activiteiten van verenigingen, door leerlingen praktijkervaringen te laten opdoen bij een plaatselijk bedrijf, door leerlingen een project te laten uitwerken op vraag van/samen met een externe partner
(bv. winkel, stadsdienst …). Omdat scholen dit niet alleen kunnen, kan de Stad hierin ondersteunen.
“Initiatieven kunnen getrokken worden door een school, maar evengoed door andere
partners… leerkracht/school heeft al veel taken… steun van buitenaf is belangrijk.”
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• Beter bekend maken van ondersteunende maatregelen van de lokale overheid, bv. AXI-bonnen (jeugd en
sport). Zowel de verenigingen als de mogelijke gegadigden kennen het systeem onvoldoende.
“Iedereen moet krijgen waar hij/zij recht op heeft.”

Vele goede dingen gebeuren nu al …

Wij:

5
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• stellen ons grasplein ter beschikking en de groendienst van de Stad staat in voor het onderhoud;
• organiseerden een festival samen met de oudervereniging. Het werd een echt feest in de buurt;
• werken samen met woonzorgcentra: de senioren genieten van de aanwezigheid van kinderen rondom hen;
• hebben ooit materiaal aan de Stad gevraagd om daar zelf speelruimte mee te maken.
We gingen aan de slag met de kinderen zelf en het gevolg was dat iedereen veel meer respect
opbracht voor het materiaal;
• stellen onze ruimte ter beschikking voor de zomerschool van Integraal;
• maakten met de leerlingen kunstwerkjes voor de etalages van de plaatselijke handelaars;
• organiseren een wijkpicknick op onze school.

Thema 6
Opvoedingsondersteuning/school
“Het probleem is dat mensen die het echt nodig hebben, die in armoede vertoeven, niet
makkelijk te bereiken zijn. Mensen zijn echt beschaamd en willen hun thuissituatie niet
blootstellen aan de buitenwereld.”

Waarom dit thema ?
Meer en meer worden ouders in de gezinssituatie en leerkrachten op school geconfronteerd met kinderen en
leerlingen met gedragsproblemen. Het is belangrijk dat de aanpak thuis en op school op elkaar wordt afgestemd.
“Wat kunnen ouders doen… en wat proberen wij op school?”
Opvoedingsondersteuning is echter ruimer dan alleen aandacht voor gedragsproblemen, het gaat ook over
een gezonde levensstijl, afspraken maken, structuur aanbieden …

6
Suggesties om (verder) op weg te gaan …
1. Rond gedragsproblemen
HOE kunnen we dit doen?
• Ook wat positief is proberen te zien en te benoemen … ook een ‘moeilijke’ leerling wijzen op wat hij
goed kan/doet en niet alleen op wat hij niet goed kan/doet … Zo wordt de sfeer aangenamer en wordt
een positief verwachtingspatroon geschapen.
“Het is niet evident om kinderen, die op een negatieve manier aandacht vragen, ook
positieve aandacht te geven.”
“Kinderen moeten ook de ruimte krijgen om boos, verdrietig, ontgoocheld, … te zijn.”
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• Omdat elke jongere uniek is en – zeker elke ‘moeilijke’ leerling – een eigen aanpak vergt, kunnen niet alle
problemen in de klas opgevangen worden, zeker niet in grotere klassen. Persoonlijke begeleiding buiten
de klas door een vertrouwenspersoon (leerlingenbegeleider), in samenspraak met de ouders en externe
hulpverlener (medewerker CLB), kan tot een efficiënte en gecoördineerde aanpak leiden.
“Samenwerking tussen school, CLB of andere externe hulpverleners en de ouders is een
must … alle partijen moeten op één lijn zitten.”
• Het moet duidelijk zijn wat de school van de leerlingen verwacht – wat kan en wat niet kan – en hoe
ouders de school kunnen ondersteunen om dit te bereiken.
“Ouders hebben recht op voldoende info over de reden waarom een bepaalde aanpak
aangewezen is voor hun kind.”
• Zich beperken tot het beklemtonen van de problematiek… een oordeel uitspreken over wat iemand doet,
niet over wie hij is.
“Altijd op de bal spelen, nooit op de man.”
• De machteloosheid om tot een directe oplossing te komen, durven uitspreken zodat zowel ouders als
opvoeders zich ‘bevrijd’ voelen van het idee dat ze schuldig zijn.

6

• Specifieke projecten kunnen overwogen worden, bv.:
- ‘STOP 4-7’-project: dit project organiseert hulpverlening (training en begeleiding) voor jonge kinderen, tussen 4 en 8 jaar, met (ernstige) gedragsproblemen thuis en/of op school. Het ‘STOP 4-7’-programma richt zich op het kind, de ouders en de school. Het programma omvat dan ook drie trainingen: een kindtraining, een oudertraining en een leerkrachtentraining. Bovendien is er de mogelijkheid
tot begeleiding aan huis en zijn er verschillende contacten met de leerkrachten op school.
“Als leerkracht komt er zoveel op ons af waardoor we soms vergeten om bij bepaalde
zaken stil te staan… ik nam deel aan een ‘STOP’-klasje en vind het belangrijk dat
niet alleen kinderen maar ook ouders en leerkrachten bij de trainingen betrokken
worden… de klemtoon wordt niet gelegd op de gebreken van het kind maar de
problematiek wordt vanuit een positieve hoek bekeken.”
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- Het time-outproject Blink!: dit project richt zich tot leerlingen van het secundair onderwijs die
schoollopen in het arrondissement Brugge. Het gaat om leerlingen die schoolse moeilijkheden hebben
(gedragsmatig, emotioneel, sociaal). Scholen en jongeren kunnen dan via time-out tijdelijk een moment
inlassen om ademruimte te creëren, positieve ervaringen op te doen, schoolse en sociale vaardigheden
te trainen om dan terug met een schone lei en nieuwe kansen de school verder te doorlopen. De voornaamste doelstelling van dit time-outproject blijft immers de positieve re-integratie van deze leerlingen
op school, om zo een definitieve schooluitval en later ook uitval in de maatschappij te voorkomen.
Blink! zet dan ook steeds meer in op klasgesprekken en klasactiviteiten bij de terugkeer van de jongere
na de time-outperiode. Blink! organiseert zowel lange als korte time-outs. Bij een lange time-out
worden de jongeren elke schooldag tijdens de schooluren in het project verwacht, gedurende een periode van drie weken. Er worden ook een aantal opvolgdagen voorzien. Bij een korte time-out worden
zes tot acht halve dagen activiteiten aangeboden, ook tijdens de schooluren, maar verspreid over een
periode van veertien dagen. De andere dagen gaat de jongere gewoon naar school.

2. Rond ruimere opvoedingsproblematiek
“Door de verschuiving in de maatschappij hebben veel ouders, opvoeders …
opvoedingsondersteuning nodig.”
HOE kunnen we dit doen?

6

• Er kunnen informatievergaderingen voor ouders georganiseerd worden rond allerlei aspecten van
opvoeding, bv. rond positief opvoeden, omgaan met sociale media, houding t.o.v. genotsmiddelen … .
Een praktische benadering hierbij zal de interesse verhogen, bv. een gezond lunchpakket maken,
de mogelijkheden van internet verkennen … .
• Ouders en opvoeders kunnen opvoedingsondersteuning krijgen.
• Het CLB biedt projecten aan waaraan ouders met hun kinderen (kleuters) kunnen deelnemen. Dit kunnen
doe-activiteiten zijn, maar er kan ook gewerkt worden rond stellingen, bv. rond slapengaan … .
“Kansarme ouders zie je bijna nooit op school, maar nu komen ze ook langs als er geen
problemen zijn, een positief effect van het laagdrempelige project rond gezonde voeding
dat de school samen met het CLB opstartte. Via de kinderen trekken we de ouders naar
de school: ze nemen een kijkje in de klas, brengen samen kwaliteitstijd door en leren bij
over gezonde (op)voeding.”
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Vele goede dingen gebeuren nu al …
Wij:
• stellen per klas een ouder aan als klasambassadeur. Die is het aanspreekpunt voor de andere ouders en
spreekt hen zelf ook aan om bv. deel te nemen aan activiteiten;
• vinden een kennismakingsmoment tussen ouders en leerkracht belangrijk. In bepaalde omstandigheden kan
bv. een huisbezoek wonderen doen;
• geven op een personeelsvergadering uitleg over bestaande projecten
(‘STOP 4-7’, Blink!, ’t Scharnier, Opvoedingswinkel …) en werken samen met deze projecten (ouders doorsturen naar de Opvoedingswinkel, via CLB doorsturen naar ‘STOP 4-7’, Blink, ’t Scharnier …);
• komen met de klassenraad samen om afspraken te maken over hoe we zullen omgaan met een moeilijke
klas;
• vragen informatie bij de Opvoedingswinkel voor de organisatie van infoavonden (sprekersdatabank, info
over subsidies …).
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‘Voor wie nog meer wil’
Je kunt op heel wat diensten, organisaties, publicaties … terugvallen om verder aan de slag te gaan rond
de problematiek van (kans)armoede. Zo kun je in Brugge zeker terecht in het Sociaal Huis met vragen of
voor informatie en ondersteuning. Je kunt er terecht bij:
• de dienst Welzijn, Cel Armoedebeleid: t 050 32 67 71 of dienst.welzijn@brugge.be.
• de Opvoedingswinkel: t 050 32 77 68 of info@opvoedingswinkelbrugge.be.
• de opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting:
Lieve Bohy, t 050 32 67 73 of lieve.bohy@sociaalhuis-brugge.be.
Je kunt ook contact opnemen met de verschillende lokale armenverenigingen (zie pagina 44).
Daarnaast bestaat er een waaier aan materiaal rond (kans)armoede. Dit gaat van heel concrete
werkinstrumenten die je als individuele CLB-medewerker, (zorg)leerkracht, directie ... meteen kunt gebruiken
in de praktijk (bv. een checklist ‘communicatie voor iedereen’ of een ‘kijklijst voor oudercontacten’) tot
instrumenten, vormingen en naslagwerken op beleidsmatig niveau (bv. vorming ‘armoede op school’ van
het CAW i.s.m. vzw Wieder).
Een overzicht van deze werkinstrumenten, publicaties, organisaties, vormingen, diensten … is terug te
vinden op:
www.brugge.be > wonen en leven > welzijn > kansarmoede bestrijden: Brugge dialoogstad > ‘Hoe Brugse
scholen kansen geven aan kinderen en gezinnen in armoede’
Het spreekt voor zich dat we dit overzicht zo kwalitatief en volledig mogelijk willen houden. Daarom:
heb je zelf weet van een goed naslagwerk, een bruikbaar instrument, een vorming, een good practice …
bel of mail je suggestie dan zeker door naar 050 32 77 90 of dienst.welzijn@brugge.be en we voegen het
graag toe aan ons overzicht.
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Contactgegevens

Contactgegevens

Vzw Wieder,
Rozendal 3, 8000 Brugge
tel.: 050 33 54 84
e-mail: vzwwieder@hotmail.com

Vzw Ûze Plekke,
Legeweg 85 bus 2, 8200 Brugge
tel.: 0476 28 24 04
e-mail: uzeplekke@telenet.be

Wie zijn we?

Wie zijn we?

Vzw Wieder is een ‘vereniging waar armen het woord
nemen’, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Mensen in
armoede en mensen niet in armoede bundelen hun krachten om
samen te zoeken naar een betere toekomst.

Vzw Ûze Plekke is een ‘Welzijnsschakel’ en lid van het Vlaams
Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. In
Ûze Plekke vormen mensen in armoede en niet in armoede
samen een groep op basis van respect en gelijkwaardigheid. We
bouwen een werking uit om iedereen een stem en een plaats in
de samenleving te geven.

Contactgegevens

Contactgegevens

Vereniging ’t SAS
Prof dr. J. Sebrechtsstraat 2,
8000 Brugge
tel.: 050 32 76 72
e-mail: inloophuis@sasbrugge.be

ATD Vierde Wereld,
Sint-Maartensbilk 1 bus 2,
8000 Brugge
tel.: 050 67 42 34
e-mail: jodhaenens@telenet.be

Wie zijn we?
Vereniging ’t SAS is een samenwerkingsverband tussen Stad
Brugge, OCMW Brugge en CAW Noord-West-Vlaanderen.
Naast crisishulp is er een inloophuis, een sociale kruidenier en
een dienst nachtopvang.
Contactgegevens
Welzijnsschakel Integraal vzw
Rozendal 5, 8000 Brugge
tel.: 050 67 55 80
e-mail: integraal@telenet.be
web: www.integraal-brugge.be

Wie zijn we?
ATD Vierde Wereld is een internationale vereniging die armoede
beschouwt als een schending van de mensenrechten en die
opkomt voor de waardigheid van ieder mens.
All Together for Dignity / agir tous pour la dignité.
Meer info : www.atd-vierdewereld.be
In Brugge is een medestandersgroep van ATD Vierde Wereld al
meer dan 25 jaar actief.

Contactgegevens
Meersenhuis Onthaal
Oostmeers 3, 8000 Brugge
e-mail: info@meersenhuisonthaal.be
web: www.meersenhuisonthaal.be

Wie zijn we?
Om mensen kansen te bieden tot integratie en om geïntegreerd
te blijven, om mensen op verhaal te laten komen, om mensen
ondersteuning en gerichte informatie te geven, om samen te
zoeken naar nieuwe perspectieven, om kinderen en jonge
mensen te begeleiden bij hun huiswerk, om mensen gewoon
andere mensen te laten ontmoeten.
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Wie zijn we?
Een gastvrije plek in de binnenstad van Brugge.
Staat in respect met een luisterend oor open voor iedereen.

Contactgegevens

Contactgegevens

Sint-Vincentiusvereniging
Sint-Kruis
Geen vaste onmoetingsplaats
tel.: 050 35 84 20
0476 30 80 87
e-mail:
antoon.hollevoet@telenet.be

Oarm in Oarme,
Welzijnsschakel,
p.a. Marieke Verplancke,
Leenhof 7,
8310 Brugge,
tel.: 050 35 62 97
e-mail: marieke.verplancke@skynet.be

Sint-Vincentiusvereniging
Sint-Pieters Brugge
Huize Fotini:
Tempelhof 8, 8000 Brugge
tel.: 050 31 58 41
e-mail: norbert.laureyns@skynet.be

Wie zijn we?
Wij zijn een vereniging voor mensen in armoede waar mensen
in armoede en mensen zonder armoede-ervaring samenkomen
om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, ervaringen te delen,
ideeën uit te wisselen, samen op stap te gaan als gelijkwaardige
partners, vrienden.

Sint-Vincentiusvereniging Steenbrugge
Vincenthuis: Baron Ruzettelaan 296, bus 2, 8310 Brugge
tel.: 050 35 72 11 - 0473 63 42 65
e-mail: wdewitte.rdavid@belgacom.net
Wie zijn we?
De vrijwilligers van de Sint-Vincentiusvereniging willen discreet
kennismaken met hulpbehoevende medemensen in de eigen
buurt of parochie en voor hen de meest dringende materiële
noden heel vlug lenigen (o.a. eerst met voedselpakketten).
Tevens pogen zij deze mensen op weg te zetten naar nieuwe
hoop en zelfredzaamheid en naar een hernieuwd vertrouwen
in zichzelf en de betrokken instanties.
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