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"0m wat meer zicht te krijgen op die kinderarmoede zijn we
met onderwijs glan samenwerken. Omdat jo, elk kind moet
naar school, dat is echt de ideole plaats om dan de ouders op te
pikken, te vinden." (medewerker )CMW)

ting maar kan zeker ook ondersteunend werken voor scholen.

gecreiJerd is.
"Eén van de coördinotoren vln Children's Zone komt op school
kijken noar'wat zijn noden?' Dat is ons oanspreekpunt. En als
je een vraag stelt dan weet je ook,'ik krijg een antwoord'. Als
ik zeg, 'dot is mìjn probleem', don weet ik dat ik binnen dit en
een week van één of andere organisatie telefoon krijg, want Y.
heeft die gecontacteerd on dat bepaald probleem op te lossen."
(directeur)

De welzijnsactoren waar de scholen het meest mee in contact komen of samenwerken, zìjn:
. ondersteunende organisaties zoats 0nderwijsopbouwwerk, lntegratiecentra, Stedetijke diensten: onderwijscentra, dienst samenleven, fla nkerend onderwijsbe[eid, integ ratied ienst, enz.

.
.
.
.
.

.
.

We

zien dat, waar er samenwerkingen uitgebouwd zijn, scholen dit effectief a[s ondersteunend ervaren, zeker waar er een aanspreekpunt

Huizen van het Kind

brugfiguren
OCMW, CAW

sociale dienst van de politie
CKG (centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning) en thuisbegeleid ingsd iensten
huiswerkinìtiatieven
tetwerken alterhande rond kinderarmoede, brede leer- en leefomgevrng, enz.

"Die [de scholen] moeten daar niet mee 00n de slog.lkdenkdqt
we don veel te veel vragen van scholen. Net doorin kunnen wij
o nde rste u n i ng biede n." ( medewe rke r CAW)

Ervoren noodzook
Tegetijk ervaren schoten steeds meer de noodzaak om er te zijn voor

kwetsbare gezinnen. Sommiqe scholen beseffen dat ze, door de

Hoe nemen scholen welzijnsvragen op?
Voriatie tussen scholen
Hoe scholen met welzijnsvragen en -problemen van gezinnen omgaan verschitt. Niet elke schooI wordt met evenveeI welzijnsissues
geconfronteerd en het soort welzijnsvragen kan verschi[[en naargelang de schoolcontext. Hoe kwetsbaarder het pubtiek, hoe meer
wetzijnsproblematieken er binnenkomen.
Votgens scholen is er geen duidetijk kader voorhanden waarbinnen

zij kunnen ageren. 0ok dit zorgt voor een grote variëteit in het omgaan met wetzijnsvraqen van ouders. Vooralvoor zaken dle minder
rechtstreeks aan het [eren te koppe[en zìjn, hangt het vooraI van de
inschatting, draagkracht en bereldheid van de afzonderlijke schoten
af of ze overgaan tot samenwerking met het welzijnsveld,

goede vertrouwensband met ouders, het eerste aanspreekpunt zijn

en dus goed geplaatst zijn om toe te [eiden naar het welzijnswerk.
Sommige scholen votgen de welzìjnsvragen en -noden op omdat ze
denken dat leerlingen, met minder stress en kopzorgen, zo beter
tot [eren komen.
De mate waarin scho[en die noodzaak voe[en, hangt nauw samen

met de visie van de schooI op diversiteit, kansarmoede, ouderbetrokkenheid, enz. Deze visie bepaa[t de bereidheid om samenwerkinq met welzijn a[s haar (maatschappetijke) opdracht te zien.
Scholen met een vergevorderd pedagogisch project, die durven experimenteren en zichzelf in vraag stetlen, zijn vaak net de scholen
die hun maatschappelijke opdracht naar ouders toe ru¡m invu[[en.
"le visie en m¡ssie moeten zo richtinggevend zijn dat ols er een
nieuw probleem ontstaat, je moet kijken: wat betekent dat nu
binnen onze missie? Als onze missie zeqt dat wij ons niet willen
laten afremmen door de schoolse loopbaan, de taalachterstand
of de maatschappelijke positie van de leerling, dan is het eender
welk probleem zich stelt binnen die context." (dìrecteur)

De bevraagde scholen vragen zich in wlssetende mate af of ze über-

haupt met 'toe[eiding naar welzijn' moeten bezig zijn. De meeste
geven aan dat hun hoofdopdracht in eerste instantie onderwijs
verstrekken is. Voor sommigen is de samenwerking met welzijn
geen kerntaak, maar iets 'dat er bovenop komt', zoals onderstaande

"De dingen die D. [brugfiguur] allemaol opneemt, dat zijn voor
waarden opdat een kind tot Leren kon komen. En als aan die
voorwaarden niet voldaan wordt, dan kqn dat kind hier niet ten

directie ook aangeeft:
"Wij zijn ook geen hulpverlenende instantte, zeg maar. Wij moe-

ten ons met onderwijs bezighouden. En voor mìj is dat iets dat
er gewoon bijkomt." (directeur)

v

olle o ntw i kke le n."

(d i

re cte u r )

De rol van de school?
met het aanvoeten van 'een hoge taakbelasting' is dan snel
gemaakt. Vooral bij intensievere vormen van opvo[ging zoals meegaan met de ouder(s) naar een organisatie of op huisbezoek gaan,
De Iink

zien we grote verschit[en tussen schoten en worden de grenzen van

grote variatie in uitdaqingen en aanpak, voorwaarden en percepties vraagt een reflectie over de roI van de basisschool in de ondersteuning van kwetsbare gezinnen op schooI We focussen daarbij

wat nog haalbaar is aangevoe[d,

vooraI op wat er binnen de schooI kan op de brug naar wetzijn.

Uit ons onderzoek btijkt dat de bevraagde welzijnsactoren de variatie in visìes en praktijken van schooI ook ervaren. Doorgaans ver-

De

tonen ze weI veel begrip voor de taakbelasting van leerkrachten.
Ze begri¡pen het gevoeI dat inzetten op welzijn ten dele buiten de
hoofdopdracht van de school vatt. Samenwerkingen uitbouwen
zorçt volgens de welzijnsactoren echter nìet atteen voor taakbelas-

Warme schoolcultuur
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De

bqsiswerking in de school

0ns onderzoek bevestigt opnieuw het belang van een

warme

schootcultuur als basisvoorwaarde om een vertrouwensband op
te bouwen met gezinnen, zeker in gevaI van de meest kwetsbare,

11

met specifieke
problemen ... Andere organisaties hebben expertise
en Roma'
ãoetgro.p.n zoa[s andersta[ige nieuwkomers
is er gewoon

"De context kennen von kansorme gezinnen' Vook
geenkennisvon.Leerkrochtenoordelenvanuithunperspectief
in stoon te weinig stil tn wot voor situaties mensen in konsar
of moeten leven'" (medewerker lnloopteom)
moede ieven

Doorverwiizen en toeleiden
het wetziinsaanbod en
MinimaaI informeren schoten ouders over
gezinnen die drempe[s ervaverwiizen hen door. Voor kwetsbare
is dit echter niet
ren in het contact met hulpverleningsorganisatles

gaan sommige scholen
attijd votdoende. Zoa|,s eerder aangegeven
voor ouzetf (tetefonisch) een afspraak

..n ,trp verder,

maken ze
een wetziinsorganisaã.,r, g.un ze mee naar de eerste afspraak bii
opvolgen'
verder
nodig
tie en bti¡ven ze dit indien

naar wetziin doorgaans
welzijnsactoren zien in de doorverwiizing
van
;;;;. betangriike taak weggelegd voor de scholen' Omwille

scholen kwetsbare ouhun nabijheid en contact met ouders kunnen
wetzijns- en anJ.r, ,o*, makketiiker bereiken en de toegang naar
Onder wetzijnswerkers is echdere organisaties vergemakketiiken
moeten gaan'
t.r gueÃ eenduidigheid over hoe ver schoten hierin
het aanbod in de buurt van
iãr1.,¿ing verondãrstett ook kennis van
evident' Scho[en ervaren
¿. rlf'ooi Dit btiikt ìn de praktilk niet attiid
het wetziinstandschap vaak
de complexiteit en versnippering van
a[s schoten er moeitiik zicht
als een kluwen waardoor iowet ruders

relatie met ouders.

dit prob[eem' Vandaar
op kriigen. Wetzijnsorganisaties erkennen
om een centraaI aanspreekpunt te creeren:

ook de vel,e inìtiatieven
een brugfiguur' het sociaaI
een maatschappetilk werker op schoot'
het geintegreerd breed onthuis al,s aanspreekpunt, de uitroI van
haat (GB0)

...

Woor stopt de rot/toak van de school?
er ziin ook grenzen aan de opOver één zaak is iedereen het eens:
geen hulpverleners en zij
dracht van de schoo[, leerkrachten ziin
Dat overstiigt de draaqmoeten/mogen die rol niet overnemen'
en investerlng als van professionele
f rr.f,t .*riop gebied van ti¡d
kunnen dus ook teveel doen'
competentie en opdracht' Scholen
nog te weinig
W.tr¡lnru.tor.n merken op dat schoten doorgaans

ex-

beste bedoetingen zelf de hanterne'hu[p inschakelen Door met de
ze onbewust en onbedoeld
den uit de mouwen te steken, kunnen
tn komt hun eigen draagkracht onpels zo laag mogetijk kunnen houden'

ouders ook kansen ontnemen'
der sPanning.

bosklossen' sport"We werken heel vaok met holve priis voor
proberen we wel te sttdan
En
u¡tstappen'
klassen, zeeklassen,
contqcteren wii het )CMW
muleren om mee te gaan' Daorvoor
(directeur en zorgcoördivrogen'"
te
om een tegemoetkoming
nator)
betang van het zien van kwetsWelziinsactoren benadrukken het
handelen Dit vraagt een open
te
naar
baarheden en er adequaat
perspectief op kwetsbaarhebreed
een
houding van het team en

J.n, oã professionel,e en

Taakverdeling in de school

sociaa[-cutturele achtergrond (pedago-

perspectief
middenktasse) kan een breed
õürt', g.r.Lootd, b|.anke
er niet

lVlaar schoten staan
åp L*ãrrUut. gezinnen in de weg staan
warme schoolcultuur kuneen
van
maken
,i[..n uoor. Om werk te
met specifieke expertise
nen ze een beroep doen op organisaties

rondthema,satsarmoede,samenwerkingouder.school,gedrags-

wetwiis
1)
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risico inhoudt, omdat de expertise en contacten met het welzijnsve[d te geconcentreerd bij enkete personen zit.

Directies zien wel een cruciate rol voor de leerkracht in het werken aan vertrouwen en signalen capteren. Maar tegetijk treedt de
directie, zo leert ons onderzoek, beschermend op ten aanzien van
het team opdat leerkrachten zich op hun 'core busìness' kunnen
concentrere n.

"Als het probleem te complex is, komt het in handen van de
zorgcoördinator. Moor het signoleren von die gevoeligheid kan
een leerkrocht ook." (directeur)
"Zo een vertrouwensband duurt dikwijls ook heel lang, en dat
zit bii de leerkrocht. Doordot die toont, 'ik ben goed voor uw
kind' gaon de ouders weten van, het komt wel goed, ze willen
eige n lij k wel helpe n'|' (di recte u r)

De meeste schoten zijn vragende partij om'welziin'dichter bij 'onderwijs'te brengen, Dat tigt in het verlengde van de tendens naar

meer outreachgericht werken binnen het welzijnsveld. HoeweI de
focus van dit artikeI tigt op de roI van de school en haar confrontatie
met welzijnsvragen, geven we mee dat ook het CLB een belangrijke
maar op heden soms onduidetijke actor is in de relatie tussen we[zijn en onderwi¡s. Hoe scho[en en CLB's dlt op dit moment ervaren
wordt op dit moment nader onderzocht. Verder zien we in de vele

brugfigurenwerkingen heeI wat inspiratle om samenwerking vorm
te geven.
De bevindingen van het he[e onderzoek worden samengebracht in
een inspiratiegids die scho[en en wetzijnswerkingen wiI inspireren
om nog meer in te zetten op samenwerklng tussen onderwils en
welzijn. Deze gids is in het najaar beschikbaar en wordt voorgesteld
op een inspiratiedag. Wij hopen in een volgend Welwìjsnummer
onze inspiratiedag met enige zekerheid te kunnen aankondigen.

Op de brug staan
We besluiten dat scholen zich lnderdaad een rol toemeten in het
ondersteunen van we[zijn van de gezinnen van hun schoolpopulatie. MinimaaI zetten scholen in op een warme schoolcultuur met
aandacht voor kwetsbaarheden en drempels. Verder ziet de school
zichze[f ats aanspreekpunt en toeleider voor ouders die met hun

Celine MERTENS*, Marie SEGHERS'|', lan DE METS*,
Katrien De MAEGD** en Chris VAN KERCKHOVE***
HOGENT
K.L. Ledeganckstraat 8

*

** promotor en opleidinqsvoorzitter

vragen naar de schooI stappen.

***

We stelten tussen de scholen weI variatie vast hoe men tegen we[-

zijnsvragen aankljkt: enerzijds het aanvoelen dat dit'er bovenop
komt', anderzljds de stettigheid dat deze vragen aanpakken'tot de
maatschappelijke opdracht van de schooI behoort'. De impulsen

hangen af van de context rond de school, maar de ondernomen
acties en de interne taakverdeling hangen toch vooraI samen met
de visie van het schoolbeleid.
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SKI-Toot: Screenings-, kwatite¡ts- en inspiratietool voor wetzijns- en onderwijsactoren voor de uitrol en implementatie van een integrate samenwerking i lv ondersteuning van kinderen in maatschappetijk kwetsbare gezinnen op schoot. Te
raadptegen via onderzoek.hogent,be,
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