't Scharnier
Werking
’t Scharnier verzorgt studieondersteuning aan huis in Brugge en Blankenberge. Dat doen we door studenten uit
de leraren- of sociaal-pedagogische opleiding te matchen met een gezin dat ondersteuning kan gebruiken. We
proberen op die manier gezinnen te versterken en studenten bewust te maken van maatschappelijke
kwetsbaarheid. Ook proberen we het schoolgebeuren een volwaardige plaats te geven in het gezin.
Ons uiteindelijke doel is het verhogen van onderwijskansen voor kinderen en jongeren.
Gezinnen die studieondersteuning krijgen
-

Hebben één of meerdere kinderen van het 3de kleuter tot het 2de middelbaar

-

Wonen in de regio Brugge-Blankenberge

-

Ervaren een vorm van maatschappelijke kwetsbaarheid

Wij bekijken samen met het gezin, de school en het CLB of studieondersteuning iets kan betekenen voor een
gezin.
Studenten die studieondersteuning geven
-

Volgen opleiding aan de hogeschool of universiteit

-

Volgen een opleiding in een pedagogisch of didactische richting
Lerarenopleiding, van kleuter tot secundair onderwijs
Sociaal werk
Toegepaste psychologie
Pedagogie van het jonge kind
Sociale readaptatiewetenschappen
Pedagogische wetenschappen
Andere opleiding en toch geïnteresseerd? Neem contact op.

Het traject bij ’t Scharnier bestaat uit 50 stage-uren over een periode van 10 weken. Elke traject bestaat uit een
twintigtal sessies bij het gezin thuis en een tiental terugkommomenten waarop je kan ervaren wat het is om
multidisciplinair te overleggen en uit te wisselen. We werken samen met de hogescholen in de regio.
Vrijwilligerswerk
’t Scharnier werkt ook met vrijwilligers. Hiervoor werken wij samen met de vrijwilligerscentrale. Heb je interesse?
Neen contact op met Erik, onze vrijwilligerscoach via vrijwilliger@hetscharnier.be

Onze medewerkers
Gerlinde Floryn – Contactpersoon

 0473 64 71 01
 Gerlinde.Floryn@hetscharnier.be
Els Reckelbus – Contactpersoon

 0495 22 17 28
 Els.Reckelbus@hetscharnier.be
Sabrine Vlaminck – >Contactpersoon

 0473 26 36 80
 Sabrine.Vlaminck@hetscharnier.be

Krishna Goetynck – Contactpersoon

 0476 78 31 11
 Krishna.Goetynck@hetscharnier.be
Lisa Schoofs – Contactpersoon

 0476 78 32 91
 Lisa.schoofs@hetscharnier.be
Laurens Debonne – Coördinator vereniging SPOOR

 0477 33 21 30
 Laurens.debonne@spoorbrugge.be

Contactinformatie
't Scharnier
De Joert Weidestraat 81 8310 Brugge
T 050 32 60 81
info@hetscharnier.be

Toon route

Contactinformatie
Vereniging SPOOR Brugge
Vereniging SPOOR Brugge Frank Van Ackerpromenade 2 8000 Brugge
T 050 32 60 87

