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VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

 

 

Het meest recente armoederapport van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van 

Brussel[1] is zoals gewoonlijk geen leuke literatuur. Achter al de cijfers en grafieken in dit 

rapport schuilen immers mensen van vlees en bloed. En toch moeten de cijfers nog eens 

vermeld worden. Bijna 24% van de Brusselse kinderen en jongeren tussen 0 en 17 jaar 

groeien op in een huishouden zonder inkomen uit arbeid[2]. De studie over kinderarmoede 

van de Koning Boudewijnstichting[3] heeft kinderarmoede gemeten aan de hand van 

administratieve gegevens van de kinderen geboren tussen 2004 en 2010. De onderzoekers van 

deze studie stellen vast dat bijna de helft van de Brusselse kinderen worden geboren in 

kwetsbare gezinnen, en vier op de tien kinderen worden geboren in een gezin waarvan het 

inkomen onder de armoedegrens ligt[4]. We weten uit al deze rapporten dat het 

eenouderschap het armoederisico doet toenemen en dat armoede meer en meer gekleurd is. 

 

Onderwijs is een belangrijke hefboom om gezinnen en kinderen uit de armoede te halen. Maar 

we stellen vast dat kinderen die opgroeien in armoede niet altijd de juiste opleidingskansen 

krijgen en een groter risico lopen op een moeilijke schooltijd (schooluitval). En wie 

laaggeschoold is, vindt moeilijker een job. Opgroeien in armoede heeft een negatieve invloed 

op zowel de intellectueel verstandelijke vermogens van het kind als op de affectieve als 

sociale ontwikkeling. 

 

Onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen meer kansen te bieden. Waar er een kloof 

is tussen de thuissituatie en de school, vormt dit een ernstige handicap voor het kind en de 

jongere in een schoolse omgeving. Kwetsbare gezinnen missen soms een netwerk of hebben 

zelf niet de schoolse bagage om hun kind te helpen. De contacten met de school verlopen 

vaak moeizaam en ouders uit lagere sociale milieus of van etnische-culturele minderheden 

kunnen of durven niet participeren aan oudercontacten. Net zoals vroeger kinderen die niet 

meekonden achteraan de klas werden gezet, zet het systeem deze ouders achteraan. Nochtans 

zijn de ouders wel geïnteresseerd in en betrokken bij de schoolloopbaan van hun kinderen. De 

vraag is hoe deze kinderen en ouders een positieve band met de school kunnen ontwikkelen. 

De leefwereld van het gezin en de leefwereld van de school verschillen van elkaar. Zij hebben 

elk hun eigen waarde en hebben invloed op elkaar. Gebrek aan kennis en appreciatie van de 

cultuur van deze gezinnen bemoeilijkt dit bindingsproces. Leerkrachten die veelal niet die 

etnisch-culturele achtergrond of armoede-ervaring hebben, kunnen soms moeilijk de brug 

leggen naar het kind of de jongere. Er is dus nood aan een brugfiguur die èn de school en 

leerkrachten, èn de ouders ondersteunt. 

 

De stad Gent werkt sinds vele jaren met brugfiguren[5]. Het ontstond in 1997 als een tijdelijk 

project … er werd immers van uitgegaan dat na verloop van tijd het project zichzelf op 

termijn overbodig zou maken. Niets is minder waar gebleken. De sociale uitdagingen en de 

instroom van kinderen van ouders met een andere etnisch-culturele achtergrond zijn niet 

verminderd. Het project werd daarom gecontinueerd. Het Gents project koppelt brugfiguren 

aan basisscholen met een hoog percentage kwetsbare kinderen. “In de scholen waar de nood 

het hoogst is, worden ook brugfiguren ingezet. Zij zijn de voelsprieten van Onderwijscentrum 

Gent, en nemen binnen en rond de school taken op die betrekking hebben op de ouders, het 

schoolteam, de leerlingen en de buurt. Momenteel hebben 42 basisscholen een vaste 

brugfiguur. Bij hun werk wordt expliciet ingezet op uitwisseling van ervaringen en expertise 

over de onderwijsnetten heen. Sinds het schooljaar 2015-2016 is op vier middelbare scholen 

een driejarig proefproject gestart rond brugfiguren in het secundair onderwijs.”[6] 
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Het schoolpoortproject van Vrienden van het Huizeke[7] is begonnen op vraag van ouders in 

armoede en van een school. De ouders en de school ervaarden dat wanneer ouders contact 

hadden met een ervaringsdeskundige, de schoolbetrokkenheid verbeterde. De schoolpoort-

werking van de Vrienden van het Huizeke verschilt van het project in Gent in die zin dat ze 

naast een maatschappelijk werker ook een ervaringsdeskundige inzetten. Eveneens als het 

Gents project bezoeken de schoolpoortwerkers de gezinnen thuis en helpen ze de gezinnen om 

de juiste wegen te vinden in de hulpverlening. De schoolpoortwerkers werken outreachend… 

zij bieden zorg aan zonder dat iemand dat vraagt. 

Vandaag staan de schoolpoortwerkers aan de schoolpoort van de Sint-Jorisschool 

(afwisselend in de Cellebroerstraat en Nieuwlandstraat) (Brussel) en de Sint Lucasbasisschool 

(Schaarbeek). 

 

De ervaringen met brugfiguren (Gent) of de schoolpoortwerking (Vrienden van het Huizeke) 

zijn bijzonder positief en zijn niet meer weg te denken aan de schoolpoorten. 

 

 

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 

 

- overwegende het meest recente armoederapport van het Observatorium voor 

Gezondheid en Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de herhaalde 

vaststelling dat bijna de helft van de kinderen in een kwetsbaar gezin opgroeit; 

 

- overwegende het superdiverse karakter van het Brussels hoofdstedelijk gewest; 

 

- overwegende de door wetenschappelijk onderzoek bevestigde vaststelling dat 

onderwijs een zeer belangrijke hefboom is om kinderen meer kansen te bieden; 

 

- overwegende dat opgroeien in armoede een negatieve invloed heeft op zowel de 

intellectueel verstandelijke vermogens van het kind, als op de affectieve als sociale 

ontwikkeling; 

 

- gelet op het succesvolle brugfigurenproject van de stad Gent, dat de kloof tussen 

school, gezin en kind overbrugt; 

 

- gelet op de huidige schoolpoortwerking van de Vrienden van het Huizeke aan twee 

Brusselse scholen en het feit dat het project wegens gebrek aan financiering zal 

moeten stoppen. 

 

vraagt aan het College van de VGC 
 

- om de mogelijkheid te onderzoeken om voor de Nederlandstalige Brusselse scholen 

waar een hoog percentage kwetsbare kinderen schoollopen, het project van 

schoolpoortmedewerkers of brugfiguren in te voeren; 

 

- binnen de administratie een transversale werkgroep (cultuur, welzijn, onderwijs) op te 

starten die samen met onderwijs-, cultuur- en welzijnsactoren en uitgaande van 

bestaande praktijken in Brussel en Vlaanderen, onderzoekt hoe het systeem van 
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schoolpoortwerking/brugfiguren kan geïmplementeerd worden in het basis- en 

secundair Nederlandstalig Brussels onderwijs; 

 

- in afwachting van een uitbreiding van het schoolpoortenproject van Vrienden van het 

Huizeke naar andere scholen, alvast in de financiering van dit project te voorzien. 

 

 

 

Arnaud Verstraete 

Annemie Maes 

Bruno De Lille 

 

_______________ 
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