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Dames en heren, 

 

Op woensdag 20 juni 2018 organiseerde de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin 

een hoorzitting over de schoolpoortwerking van het Onderwijscentrum Gent, Departement 

Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. De heer Brecht Demeulenaere, directeur van het Onderwijs-

centrum Gent (OCG), komt een toelichting geven.  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels wordt aangeduid als verslaggever. 

 

1. Toelichting door de heer Brecht Demeulenaere, directeur van het Onderwijscentrum 

Gent over hun schoolpoortwerking 

 

De heer Brecht Demeulenaere legt uit dat hij het in zijn toelichting eerst zal hebben over de 

uitdagingen die in Gent, als grootste onderwijsstad van Vlaanderen, bestaan. Daarna zal hij de 

commissieleden inlichten over de specifieke opdracht van het OCG, over de teams en werking 

van het OCG in het algemeen - aangezien de brugfigurenwerking is ingebed in een bredere 

werking -, over de principes van de brugfigurenwerking en tot slot over de resultaten. 

 

De gastspreker toont een kaart van de stad Gent en legt uit dat die 125.000 leerlingen en 

studenten telt. Er bestaat een zeer rijk en divers onderwijsaanbod, gaande van de kleuterklas tot 

het volwassenenonderwijs. Er wordt gebruikgemaakt van heel wat pedagogische methodes en 

werkwijzen. Niettemin kent de stad enkele uitdagingen op vlak van onderwijs en opgroeien. 

 

In Gent, net zoals in Brussel en andere Europese grootsteden, bepaalt het gezin waarin een kind 

geboren wordt heel sterk de slaagkansen. Enerzijds om zich breed te ontwikkelen in de school 

en daarbuiten, anderzijds om een diploma te behalen. Het is bijna statistisch bepaalbaar op basis 

van leerlingkenmerken hoeveel kans een leerling secundair onderwijs heeft op een diploma, 

laat staan op een diploma hoger onderwijs. 

 

In Gent ziet men een sterke bevolkingsgroei, het is een stad in volle expansie. Er is een ernstig 

capaciteitsprobleem geweest in het basisonderwijs, wat nu ook tot uiting komt in het secundair 

onderwijs. Demografen hebben becijferd dat, als men aan ouders eenzelfde keuzevrijheid wil 

aanbieden in het secundair onderwijs, er 3.000 extra plaatsen moeten worden gecreëerd tegen 

2025. Gent zal volgens de heer Brecht Demeulenaere blijven groeien, waardoor aan dit cijfer 

30% mag worden toegevoegd. Daarnaast verjongt Gent in tegenstelling tot de vergrijzing van 

heel Vlaanderen. 

 

Verder kent de stad een super diversiteit bij de 0- tot 9-jarigen. Het onderwijs heeft daar moeite 

mee en slaagt er onvoldoende in om de kinderen met diverse achtergronden voldoende kansen 

te geven. Naarmate het aantal OKI-indicatoren (onderwijs kansarmoede-indicatoren) waarop 

kinderen aantikken bijvoorbeeld, wordt een verschil in hun participatie aan de verschillende 

onderwijsvormen vastgesteld. Er is een oververtegenwoordiging van kinderen die aantikken op 

de OKI-indicatoren in het beroeps-secundair onderwijs (BSO) en een ondervertegenwoordiging 

in het algemeen vormend secundair onderwijs (ASO). 

 

Ook bij vroegtijdig schoolverlaten keert dit fenomeen terug. In Gent verlaat 17% van de 

leerlingen het secundair onderwijs zonder diploma. Er bestaan verschillen naarmate het 

geslacht van de leerlingen, naarmate de schoolse vertraging die ze eerder opliepen en in 

nationaliteit. Voor niet-EU niet-Belgische leerlingen is dit 30% en voor wel-EU niet-Belgische 

leerlingen is dat 45%. Dat laatste cijfer heeft wellicht te maken met de recente sterke toestroom 



- 3 - 

 

van intra-Europese migratie in Gent. De gastspreker meent dat zowel leerkrachten, ouders als 

alle organisaties in de stad samen moeten werken om het onderwijs klaar te maken om met die 

uitdagingen om te gaan. Als dit niet gebeurt, zal er zich binnen een 10-tal jaar een enorm 

maatschappelijk probleem stellen. 

 

De heer Brecht Demeulenaere legt uit dat het OCG als opdracht heeft een breed netwerk 

daarrond te faciliteren en leerlingen, leerkrachten, ouders en hun partners te ondersteunen en te 

verbinden. Het onderwijscentrum is een stadsdienst, maar werkt netoverschrijdend. De visie 

van het OCG is om samen met alle schoolgemeenschappen de werking te sturen, oftewel een 

governance model toe te passen. Dat zorgt misschien soms voor enige vertraging in de 

besluitvorming die anderzijds kwaliteitsvol is en door een grote gedragenheid wordt 

gekenmerkt. 

 

De directeur constateert dat de diverser wordende klassen gepaard gaan met de groei van 

verwachtingen van de maatschappij. Onderwijs is al lang niet meer ‘lezen en rekenen’, het is 

gezondheid op school, milieuopvoeding, welzijnswerk, voorbereiding op de arbeidsmarkt, 

meervoudige intelligenties ontwikkelen enzovoort. Bijgevolg wordt door het OCG veel energie 

gespendeerd aan het responsabiliseren van andere beleidsdomeinen binnen de stad, alsook niet-

gouvernementele organisaties om de druk op het onderwijs niet nog te verhogen, maar om 

samen de problemen aan te pakken, waardoor de verwachtingen eveneens zullen worden 

ingelost. Als voorbeeld geeft hij het OCMW, dat verwacht dat scholen kostenbesparend 

handelen en armoede aanpakken. In plaats van die druk te verhogen, wordt samen geïnvesteerd 

in vorming en in middelen, en wordt OCMW-personeel in de scholen samen met de brugfiguren 

van het OCG ingezet om een dienstverlening te bieden aan kansarme gezinnen. 

 

In de missietekst van het OCG staan 2 belangrijke doelstellingen, volgens de gastspreker. De 

eerste is de stad als brede leer- en leefomgeving hanteren. Vandaar de aandacht die gaat naar 

naschoolse activiteiten en de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Behalve 

professionals naast de scholen worden de ouders aangemoedigd deze doelstelling na te streven. 

Het OCG ontwikkelt bovendien rechtstreekse initiatieven naar kinderen en jongeren, zoals bv. 

zomerkampen, waar taalverwerving Nederlands en leuke vrijetijdsactiviteiten worden 

gecombineerd. 

 

De tweede doelstelling betreft levenslang leren, hoog welbevinden en gelijke of gelijkwaardige 

kansen voor iedereen. Dit laatste is een complexe problematiek waarin verschillende thema’s 

essentieel zijn, waarrond het OCG zijn dienstverlening vormgeeft (bv. oriëntering en transitie, 

welzijn, kleuterparticipatie). Bij vele van die thema’s komt ouderbetrokkenheid als sleutel 

terug. 

 

In een recent rapport van het Rekenhof wordt het duidelijk hoe het percentage kansarme 

kinderen zich verhoudt tot het percentage van de schoolse vordering (juiste leerjaar/blijven 

zitten). Het rapport concludeert dat naarmate de diversiteit van de leerlingen toeneemt, de 

diversiteit van de schoolse vordering onder de scholen ook toeneemt. Op basis van een 

statistische analyse werden hiervoor een aantal wezenlijke factoren geïdentificeerd, waaronder 

het leerlingvolgsysteem, het draagvlak van het GOK-beleid (gelijke onderwijskansenbeleid) bij 

leerkrachten en ouderbetrokkenheid. Een van de aanbevelingen van het Rekenhof stelt dat de 

thuissituatie globaal moet behandeld worden en er samen moet worden gewerkt met andere 

beleidsdomeinen en scholen, die evenzeer een verantwoordelijkheid hebben. Het gevaar van 

een brugfiguur kan zijn dat het hele ouderbetrokkenheidsbeleid bij die brugfiguur wordt gelegd 

en dat scholen verder zelf niets meer ondernemen. 
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Een tweede bron is het resultaat van een break down gemaakt door het onderwijscentrum van 

Rotterdam. Ze hebben een ranking gemaakt van allerlei factoren die een impact hebben op het 

schoolcurriculum van leerlingen. De psychopathologie en opvoedingsvaardigheden van ouders 

scoren daarbij hoog. 

 

Het OCG heeft een brugfiguur in 42 basisscholen en 8 secundaire scholen. De meerwaarde van 

zoveel personeel in het veld te hebben, is dat ze een laagdrempelig contact hebben met de 

ouders. Het bereik van het OCG gaat diep in het sociaal weefsel van de stad Gent. Verder is er 

een bredeschoolwerking, die voornamelijk buiten het stadscentrum wordt ontplooid, in 10 

kansarme wijken. 

 

In totaal stelt het OCG 90 medewerkers tewerk, wat overeenstemt met ongeveer 60 VTE. Sinds 

het huidige schooljaar (2017-2018) beschikt het OCG over 2 trajectbrugfiguren, die als 

opdracht hebben te werken rond dezelfde thema’s, maar dan op vraag van scholen die geen 

brugfiguur hebben. 

 

Buiten de 2 operationele teams is er een nieuw team onderwijsontwikkeling dat werkt rond 

thema’s geclusterd onder: ‘onderwijs en maatschappij’, ‘onderwijs en talent’, ‘onderwijs en 

welzijn’ en ‘onderwijs en organisatie’. 

 

Wat voor het OCG belangrijk is, is dat de brugfiguren gevoed worden door andere collega’s. 

Brugfiguren en bredeschoolmedewerkers werken bv. heel nauw samen. Omgekeerd wordt vaak 

een beroep op hen gedaan om een samenwerking of gezamenlijke activiteit te organiseren. 

 

De heer Brecht Demeulenaere gaat vervolgens dieper in op de principes van de brugfiguren-

functie. Een brugfiguur werkt in het belang van het kind met ouders, met de school en de buurt 

van de school. Het moet een gekende vertrouwenspersoon zijn, die geen hiërarchische band 

heeft met het kind of de ouder. Daarnaast is het voor een brugfiguur van belang om er te zijn 

en tijd te hebben voor ouders. Als het nodig is, wordt individueel en op maat gewerkt. 

Daarenboven wordt emancipatorisch gewerkt en uitgegaan van hun sterktes. Tot slot moeten 

de brugfiguren een brede kennis hebben van de sociale kaart. 

 

Er worden volgens de gastspreker met de brugfiguren positieve resultaten geboekt. Ouders 

hebben een groter vertrouwen in de school, die ze beter kennen dan voorheen. Zelf zien ouders 

in hoe ze hun kind beter kunnen ondersteunen, zijn ze meer aanwezig op oudercontacten en 

werken ze actiever mee. De school heeft er tevens baat bij doordat ze meer zicht hebben op hoe 

gezinnen leven, er wordt meer visie ontwikkeld op vlak van kansarmoede, ouderbetrokkenheid 

en anderstaligheid, ze nemen vaker contact op met de ouders en hun communicatie is 

eenvoudiger geworden. 

 

Als voorbeeld van een concreet resultaat legt de directeur uit dat er in de meest kansarme 

secundaire school van Gent geen aanwezigheid was van ouders op het oudercontact en na 2 jaar 

is nu ruim 80% van de oudercontacten bevolkt. 

 

 

2. Bespreking 

 

Commissielid Arnaud Verstraete (Groen) geeft aan dat de uitdagingen die de gastspreker 

geschetst heeft in zijn toelichting absoluut ook van toepassing zijn voor Brussel. Brussel heeft 

een jonge en super diverse bevolking. De kansarmoede, armoede en kinderarmoede zijn 
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problemen die zich stellen in de stad. De kinderarmoede wordt momenteel geschat op ongeveer 

40% van de kinderen, wat volgens de spreker een hallucinant cijfer is. Als er in overweging 

wordt genomen dat armoede niet enkel een financiële kwestie is, maar vaak ook geen toegang 

betekent tot informatie, tot netwerken, tot rechten en mogelijkheden, en dat onderwijs hierin 

een belangrijke factor is, dienen de beleidsmakers na te denken over wat ze kunnen doen om 

jongeren maximale kansen te bieden op succes in het onderwijs. Hierbij, stelt het commissielid, 

komt de brugfigurenfunctie aan bod, waarvan hij voorstander is.  

 

Graag had het commissielid vernomen hoe de totstandkoming in Gent werd aangepakt. Hij 

vraagt zich tevens af hoe het OCG gefinancierd wordt en welke departementen hierbij eventueel 

betrokken zijn. Verder is hij benieuwd naar hoe de effectiviteit gemeten wordt, m.a.w. of er met 

de investeringen de beoogde resultaten worden geboekt. Tot slot, ging commissielid Arnaud 

Verstraete (Groen) ervan uit dat dit project eindig was, maar ondertussen bestaat het al 20 jaar. 

De spreker vraagt wat de perspectieven van het OCG en zijn brugfiguren zijn. 

 

Commissielid Brigitte Grouwels (CD&V) vindt hetgeen ze vernomen heeft zeer interessant. 

Het project van het OCG focust op een van de thema’s die haar na aan het hart ligt, namelijk 

de schooluitval. De oorzaken hiervan moeten aangepakt worden.  Een eerste vraag van het 

commissielid is of het OCG door alle netten wordt gebruikt. Daarnaast informeert de spreker 

of het OCG enkel rond het thema schooluitval werkt. Uit de toelichting heeft ze begrepen wat 

het aantal basis- en secundaire scholen is waarmee wordt gewerkt, maar ze had graag vernomen 

op welk totaal aantal scholen in Gent zich dit verhoudt. 

 

Daarnaast wil het commissielid weten of er contact is tussen het OCG en het Onderwijscentrum 

Brussel (OCB), dat zich vooral richt op de versterking van de schoolteams, wat een andere 

aanpak is. 

 

De spreker komt terug op wat de gastspreker zei over het leren buiten de school(m)uren. In 

Brussel werd een buitenschoolse kinderopvang opgebouwd die aan alle kinderen in een wijk 

leuke activiteiten in het Nederlands aanbiedt, evenals een speelpleinwerking tijdens de 

vakantieperiodes. Is de ontwikkeling tussen beide te vergelijken? 

 

Tot slot, is commissielid Brigitte Grouwels (CD&V) benieuwd naar de definitie van ‘personen 

met buitenlandse roots’. Worden hiermee Belgen met een migratieachtergrond bedoeld of 

personen die geen Belgische nationaliteit hebben?  

 

Commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) erkent dat er in Brussel een grote kansarmoede 

is. Ze wijst er wel op dat in Brussel zowel Nederlandstalig als Franstalig onderwijs wordt 

georganiseerd. Het Nederlandstalig onderwijs neemt 20% van de Brusselse leerlingen voor haar 

rekening, wat een totaal verschillende situatie is in vergelijking met Gent. 

 

Kan de gastspreker in grote lijnen het onderscheid tussen OCG en OCB weergeven of is er 

geen, vraagt het commissielid. Daarnaast interesseert het de spreker hoeveel personeelsleden 

het OCG in totaal heeft, hoe groot de klassen gemiddeld zijn in de Gentse scholen en of het 

Huis van het Nederlands er actief is voor bv. het mee organiseren van oudercafés. In laatste 

instantie informeert ze of de gastspreker op de hoogte is van de werking van Brusselleer, dat 

zich richt tot laaggeletterde ouders. 

 

De uitdagingen in Gent zijn gelijkaardig in Brussel, stelt commissielid Liesbet Dhaene (N-

VA). Ze is van mening dat er van mekaar geleerd kan worden. Het valt het commissielid op dat 
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er meer en meer van scholen wordt verwacht, zeker in gebieden met veel kansarmoede. 

Eigenlijk moeten alle beleidsdomeinen samenwerken. 

 

Het interesseert de spreker hoe het initiatief in Gent is ontstaan. Het OCG bestaat reeds 20 jaar 

en de nood neemt steeds toe. Hoe is de evolutie op individueel oudervlak, kan een verandering 

in houding worden vastgesteld, kunnen zij meer op eigen benen staan of moet de ondersteuning 

continue voortgezet blijven? 

 

De heer Brecht Demeulenaere licht in zijn antwoord toe dat de totstandkoming van de 

brugfigurenfunctie mooi weergegeven wordt in de publicatie die naar aanleiding van zijn 20-

jarige bestaan werd gemaakt. Deze brugfigurenfunctie gaat over het basisonderwijs, die van het 

secundair onderwijs is relatief nieuw en de trajectbrugfigurenwerking is nog nieuwer. 

 

Voor de verschillende werkingen bestaan steeds andere cijfers. Deze van 20 jaar geleden is 

kleinschalig ontstaan met een draagvlak in het stedelijk en katholiek onderwijs. Dat is 

geleidelijk gegroeid, na waardering van scholen en ouders. Er is nooit van in het begin gesteld 

dat er een zekere target diende behaald te worden. 

 

Cijfers waarover het OCG beschikt zijn oudertevredenheidsmetingen, die zowel aan de kant 

van de oudergroepen als aan de kant van de leerkrachtenteams gebeuren. De resultaat-

overzichten die de gastspreker in zijn presentatie gaf, zijn valideerbare cijfers. Een effect op de 

leerwinst van kinderen is nooit gemeten. 

 

Van in het begin kreeg het OCG de doelstelling om de schooluitval in Gent te laten dalen. 

Actuele cijfers hierover zijn niet ter beschikking. De resultaten worden niet enkel door het 

systeem of de inspanningen die geleverd worden bereikt, maar ook op basis van de grondstof 

waarmee scholen aan de slag gaan. De diversiteit neemt in grote mate toe terwijl het OCG zijn 

werking volop aan het ontwikkelen is. Over de brugfigurenwerking in het secundair onderwijs 

zullen weldra cijfers bekend zijn, na onderzoek door de Artevelde hogeschool Gent. 

 

De kostprijs van het geheel wordt volledig gedragen door de stad. Het OCG bevindt zich onder 

het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, waarin ook een verzelfstandigd agentschap 

(EVA) voor stedelijk onderwijs is ondergebracht. Het hoofd stedelijk onderwijs is de collega 

van de gastspreker, wat niet betekent dat er meer met stedelijk onderwijs wordt samengewerkt 

dan met andere netten. De Dienst Kinderopvang, Jeugddienst en de Educatieve Diensten maken 

eveneens deel uit van dit departement. 

 

De gastspreker gaat verder in op de specifieke werking van het OCG. Het onderwijscentrum 

krijgt middelen voor 90 personeelsleden en daarnaast 1,5 miljoen euro werkingsbudget. Het 

kleinste team, onderwijsontwikkeling, beheert hiervan 1 miljoen euro; ongeveer 200.000 euro 

is voorbehouden voor de bredeschoolwerking en de brugfiguren hebben het kleinste budget, 

namelijk 400 euro per school. Het loon van deze brugfiguren wordt via de stad betaald. 

 

Daarnaast zijn er heel wat projecten waarbij wordt samengewerkt met het OCMW of 

arbeidsactoren. Er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid op vele vlakken. Tevens slaagt 

het OCG erin om Europese middelen te verkrijgen voor specifieke projecten die inzetten op 

deze thema’s. Als voorbeeld vernoemt de directeur het project van kleuterparticipatie waarvoor 

het OCG 100.000 euro per jaar verkrijgt. 
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Het onderwijscentrum zelf is in januari 2017 gestart om de netoverschrijdende werking te 

kunnen ontplooien. De pedagogische begeleidingsdienst van de stad ontwikkelde tal van 

initiatieven rond armoede, cultuur enz.,… en kwam zo gaandeweg in andere scholen terecht. 

Het brugfigurenproject dat intussen een vaste werking is, werd in verschillende netten uitgerold. 

Omwille van behoorlijk bestuur heeft men ervoor gekozen de pedagogische begeleidingsdienst 

en het brugfigurentraject van mekaar te scheiden en een onderwijscentrum te hebben dat voor 

alle scholen van alle netten werkt. 

 

De gastspreker nuanceert door te stellen dat het OCG niet enkel voor kansarme scholen en 

leerlingen werkt. Een belangrijk deel van de werking gaat naar iedereen evenals naar projecten 

die zich eerder op excellentie of ondernemerschap richten. Zo heeft het samen met de Dienst 

Economie van de stad een project rond ondernemerschap in scholen gedaan. Dat staat volledig 

los van het feit of die school al dan niet veel kansarme leerlingen heeft. 

 

Vandaag wordt zeer gericht gewerkt op basis van cijferanalyse rond al die verschillende 

thema’s. Het is volgens de heer Brecht Demeulenaere zeer moeilijk om van de Vlaamse 

overheid goede data te verkrijgen. Het OCG heeft officieel van alle Gentse scholen de 

toestemming om hun data te gebruiken en/of te raadplegen. 

 

Jullie differentiëren dus zelf jullie aanpak, vraagt commissielid Khadija Zamouri (Open Vld). 

Inderdaad, antwoordt de directeur. 

 

Met het OCB zijn de contacten zeer goed. Er wordt veel uitgewisseld, zowel algemeen op 

gebied van structuur en aanpak, als specifiek rond Brede School. Het OCB heeft ervoor gekozen 

om alles binnen de bredeschoolwerking te brengen en meer wijkgericht te oriënteren. In Gent 

is niet voor dit organisatiemodel gekozen onder meer omwille van de sterke verbondenheid van 

de brugfiguren met de school en de heel lage drempel die dat creëert voor kansarme gezinnen. 

Daarnaast werkt het OCB meer dan hun Gentse tegenhanger als een begeleidingsdienst. Ze 

hebben hierover een overeenkomst met de verschillende netten. 

 

Is dat op vraag van de scholen, informeert commissielid Khadija Zamouri (Open Vld). Dat 

wordt bevestigd door de heer Brecht Demeulenaere. Andere principes in de dienstverlening 

van het OCB komen sterk overeen. De Brusselse context is wel diverser. 

 

Met betrekking tot de verdere evolutie van de brugfigurenfunctie zegt de directeur dat deze in 

het secundair onderwijs momenteel nog een project is en bijgevolg niet structureel wordt 

gefinancierd. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de effectiviteit ervan is en hoe dit eventueel 

kan worden verdergezet. De gastspreker ziet nogal muziek in de trajectbrugfigurenfunctie. 

 

Verder is de klasgrootte in Gent zeer variabel. Vermoedelijk bestaat de gemiddelde klasgrootte 

in het basisonderwijs uit 20 à 25 leerlingen. In het secundair onderwijs is dit zeer wisselend 

afhankelijk van de opleiding. 

 

Op de vraag of brugfiguren in Brussel nuttig kunnen zijn, antwoordt de gastspreker positief. 

Maar dan wel nauw verbonden met andere dienstverlening. Het OCB lijkt hem hierin 

onontbeerlijk; het zou zelfs jammer zijn om de brugfigurenfunctie ernaast te ontwikkelen. De 

kracht van dit model is dat het veel zaken, die eerder apart staan, kan combineren en in belang 

van de kinderen iets krachtigs kan ontwikkelen. 
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In verband met het Huis van het Nederlands legt de heer Brecht Demeulenaere uit dat er in Gent 

een vzw In-Gent is, die heel veel werkingen die met integratie en inburgering te maken hebben 

combineert en de pendant is van het Agentschap voor Inburgering en Integratie. Het OCG werkt 

vaak met deze vzw samen, onder meer voor zijn tolkendienst en projecten die taalverwerving 

Nederlands promoten. 

 

Gebeurt dat in de scholen, wil commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) graag weten. Dat 

blijkt het geval te zijn, volgens de directeur. 

 

Voorts is in de meeste kansarme scholen een continue ondersteuning aangewezen. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen) vraagt wat de belangrijkste werkingskost is voor een 

school in het kader van de brugfigurenfunctie. Is dit de loonmassa en hoeveel bedraagt deze? 

Het blijkt inderdaad de loonmassa te zijn en bedraagt ongeveer 45.000 euro bruto per VTE, zegt 

de gastspreker. 

 

Krijgt een school, bovenop de financiering van de stad aan het OCG, een subsidie om een 

brugfiguur te houden, wil commissielid Khadija Zamouri (Open Vld) weten. Vroeger was 

dit zo voor niet-stedelijke scholen, informeert de heer Brecht Demeulenaere. Maar in belang 

van de personeelsleden zelf, die gebaat zijn met een goed statuut, werd dit verankerd. Van de 

scholen wordt in ruil een tamelijk grondige engagementsverklaring verwacht. 

 

Commissielid Brigitte Grouwels (CD&V) is benieuwd naar het profiel van een brugfiguur. Is 

deze steeds aan dezelfde school verbonden en hoe wordt dat ervaren in de scholen? De 

directeur verduidelijkt dat de toewijzing van een brugfiguur voor het basisonderwijs gebeurt 

op basis van een ranglijst volgens de hoogte van het percentage kansarme leerlingen op de 

scholen. Daarnaast wordt een puur kwantitatieve verdeelsleutel toegepast: vanaf 60 kansarme 

leerlingen wordt ½ VTE toegekend en vanaf 175 leerlingen een VTE. Voor de 8 brugfiguren in 

het secundair onderwijs is beslist om te werken voor de eerste graad B-stroom omdat de 

schooluitval vaak daar al begint. Hiermee worden zowaar alle scholen bediend. Voor de 

trajectbrugfiguren gebeurt het anders, die werken vraaggestuurd en enkel met het schoolteam, 

terwijl de andere brugfiguren deel uitmaken van het schoolteam. Hoe zij dit ervaren, kan 

eveneens in de recente publicatie van het OCG gelezen worden. Tot slot, vermeldt de 

gastspreker dat de meeste brugfiguren beschikken over een bachelordiploma, dat zij met hun 

collega’s een diverse ploeg vormen en dat het OCG ook sterk inzet op het aanwerven van 

personeel zonder diploma die dan de nodige opleiding wordt geboden.  

 

 

 

 

 

 

De verslaggever, 

Brigitte GROUWELS 

De voorzitter, 

Liesbet DHAENE 

 

 

 


