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Studieondersteuning in Gent 
In Gent bestaan heel wat initiatieven voor studieondersteuning. In deze bundel vind je een overzicht 
van de initiatieven die voor het schooljaar 2022-2023 erkend en gesubsidieerd zijn door Stad Gent. 

Wat is studieondersteuning? 

Onder studieondersteuning verstaan we alle inspanningen die vrijwilligers, gezinnen en scholen 
leveren om, niet vakinhoudelijk, maar aanvullend op onderwijs, de gekwalificeerde uitstroom te 
vergroten. Vrijwilligers versterken leerlingen en hun context door hun schoolse vaardigheden te 
verbreden en ondersteuning te bieden bij hun leerloopbaan. 

Studieondersteuning kan thuis, bij een organisatie of op school plaatsvinden. Het kan gaan om één-
op-één begeleiding of begeleiding in kleine groep. Vrijwilligers komen uit vzw’s, feitelijke 
verenigingen, openbare besturen en het hoger onderwijs. Ze worden zelf ook kwaliteitsvol begeleid 
en ondersteund.  

Studieondersteuning is een meerwaarde voor het leerproces van zowel de leerlingen, als hun gezin, 
de vrijwilligers, de scholen en de maatschappij. 

De voornaamste voorwaarden voor de erkenning en subsidie 

 de studieondersteuning is gratis 
 de studieondersteuning is voor Gentse schoolgaanden kinderen/jongeren van 4 tot 21 jaar die 

opgroeien in een kwetsbare situatie 
 er wordt samengewerkt met het gezin en de school 
 het initiatief werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers 

Opmerkingen of vragen?  Contacteer Liesbeth Moers: liesbeth.moers@stad.gent 

  

mailto:liesbeth.moers@stad.gent
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Actief studiebegeleidingscentrum 

  
Omschrijving visie Sinds 2014 biedt Actief huiswerk- en studiebegeleiding aan leerlingen van de 

lagere school die opgroeien in een kwetsbare situatie in het hartje van Gent. 
Met een jonge en dynamische groep vrijwilligers werken ze dagelijks samen 
aan een betere toekomst voor deze leerlingen. Elke vrijwilliger is een vriend, 
een rolmodel en een brugfiguur. Binnen Actief wordt heel veel belang gehecht 
aan de sociale ontwikkeling van de kinderen vanuit het geloof dat elke leerling 
uniek is. Voor leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben, wordt samen 
op zoek gegaan naar de juiste ondersteuning. Actief organiseert tijdens 
schoolvakanties ook socio-culturele activiteiten voor leerlingen en begeleiders 
om cultuur op te snuiven en/of te ontspannen. 

Leeftijd Lagere school 

Doelgroep Kinderen in een kwetsbare situatie die moeilijkheden ervaren op school 

Locatie Basisschool François Laurentinstituut: Onderstraat 10, 9000 Gent 

Op verschillende Gentse basisscholen 

Wijken Alle wijken van Gent 

 

  

Duygu Karatasli 

info@actiefvzw.be 

0486/96 09 83 

https://www.actiefvzw.be/ 

mailto:info@actiefvzw.be
https://www.actiefvzw.be/
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Al Istiqama 

  
Omschrijving visie Al Istiqama heeft als doel de sociale cohesie in de wijk “Brugse Poort” te 

bevorderen. Dit doen ze door: 

• educatie: vormingen, lessen en studieondersteuning 
• jeugdwerk: aanbieden van een ontspanningsruimte, activiteiten die 

aansluiten op de leefwereld van de jongeren met ruimte voor 
bespreking van maatschappelijke thema’s en activiteiten om de 
cohesie en betrokkenheid van de wijk te bevorderen 

• samenwerken met externe partners, zoals scholen, om de samenhang 
in de buurt te versterken 

Leeftijd 6 tot 18 jaar 

Doelgroep Kinderen in een kwetsbare situatie 

Locatie Ooievaarstraat 149, 9000 Gent 

Wijken Brugse Poort, Malem en Mariakerke 

 

  

Brahim Laghzaoui 

Brahim.laghzaoui@hotmail.com 

0485/94 10 29 

mailto:Brahim.laghzaoui@hotmail.com
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Al Minara 

  
Omschrijving visie Al Minara wil kinderen helpen groeien, met extra aandacht voor kinderen die 

minder kansen krijgen in het reguliere aanbod. Ze zetten sterk in op diversiteit 
en multiculturaliteit binnen hun aanbod. 

Leeftijd 6 tot 18 jaar 

Doelgroep Kinderen met een migratieachtergrond en nieuwkomers 

Locatie Dendermondsesteenweg 411, 9000 Gent 

Banierstraat 32, 9000 Gent 

Wijken Dampoort 

  

Sylvie Kennis / Cindy Raes 

alminaravzw@outlook.com 

0494/42 25 52 

mailto:alminaravzw@outlook.com
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Auxilia 

  
Omschrijving visie De vrijwilligers van Auxilia bieden individuele begeleiding en gaan zo creatief 

en flexibel mogelijk op zoek naar motiverende manieren om de leerling te 
ondersteunen. 

Ze coachen zowel bij het aanleren van concrete leerinhouden als het aanleren 
van sociale vaardigheden en leervaardigheden. 

Door de begeleiding aan huis te laten doorgaan (1u/week) worden ook de 
ouders betrokken bij de hulp die hun kinderen krijgen. Auxilia zet zich in voor 
een wereld waarin alle mensen de kans, de ondersteuning en de opleiding 
krijgen om te groeien en hun talenten maximaal te ontplooien. Daardoor 
verhogen hun kansen, vergroot hun gevoel van eigenwaarde en kunnen ze met 
hun volle potentieel aan de samenleving participeren. 

Leeftijd Lagere school en secundair onderwijs 

Doelgroep Kinderen, jongeren en volwassenen in een kwetsbare situatie 

Locatie De begeleidingen kunnen zowel thuis als op school plaatsvinden 

Wijken Alle wijken van Gent 

 

  

Christine Van Haver 

christinemalfeyt.vanhaver@telenet.be 

mailto:christinemalfeyt.vanhaver@telenet.be
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Brugvrijwilligers Rode Kruis 

 

 

 

  
Omschrijving visie Een brugvrijwilliger engageert zich om gedurende één schooljaar een leerling 

van de lagere school te begeleiden. 

Eenmaal per week heeft de brugvrijwilliger een afspraak met het kind om 
samen het huiswerk erbij te nemen, een onderwerp van school te bekijken, 
een educatief spelletje te spelen... 

Leeftijd Lagere school 

Doelgroep Kinderen in een kwetsbare situatie 

Locatie De begeleidingen kunnen zowel thuis als op school plaatsvinden 

Wijken Alle wijken van Gent 

  

Désirée Vandenberghe 

brugfiguren@gent.rodekruis.be 

09/225 61 79 

www.rodekruisgent.be 

 

mailto:brugfiguren@gent.rodekruis.be
http://www.rodekruisgent.be/
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Ergenekon 

 

  

 

 

 

 

  
Omschrijving visie Ergenekon hecht veel belang aan de sociale ontwikkeling van kinderen en 

jongeren. Ze geloven dat elke leerling uniek is en dat bepaalde leerlingen 
specifieke begeleiding nodig hebben. De werkgroep gaat altijd na welke 
ondersteunings- en begeleidingsbehoefte een leerling heeft en hoe daaraan 
tegemoetgekomen kan worden. 

Leeftijd 6 tot 15 jaar 

Doelgroep Kinderen in een kwetsbare situatie 

Locatie Aan huis 

Maria Theresiastraat 67a, 9000 Gent 

Wijken Rabot, Bloemekenswijk en Brugse Poort 

  

Bilal Alci 

reason_x@hotmail.com 

0478/39 05 23 

https://www.ergenekon.be/huistaakbegeleiding/ 

mailto:reason_x@hotmail.com
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Hand in Hand 

  
Omschrijving visie Hand in Hand voorziet studieondersteuning voor kinderen en jongeren van wie 

de thuistaal niet Nederlands is. Een vrijwilliger komt bij de leerlingen thuis om 
te helpen bij het schoolwerk. 

Leeftijd 7 tot 21 jaar 

Doelgroep Leerlingen van wie de thuistaal niet Nederlands is 

Locatie Aan huis 

Wijken Alle wijken van Gent 

  

Fabian Van Wesemael 

Fabian.vanwesemael@gmail.com 

mailto:Fabian.vanwesemael@gmail.com
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Huiswerkbegeleiding in de Kazematten 

  
Omschrijving visie Larf! zet podiumkunsten in als middel tot zelfontplooiing van kinderen en 

jongeren. De theaterateliers vormen de kern van de werking. 
Maatschappelijke thema’s staan centraal waardoor jonge mensen uitgedaagd 
worden om hun eigen maatschappelijke visie te ontwikkelen. Larf! werkt op 
een heel laagdrempelige manier en iedereen is welkom. De unieke leefwereld 
en beleving van de kinderen en jongeren zijn het vertrekpunt voor de creatieve 
processen tijdens de ateliers. Larf! is één van de bewoners van De Kazematten 
en zet zich hard in om van dit huis een ontmoetingsplek voor kinderen en 
jongeren te maken. Studieondersteuning is een ideale manier om kinderen en 
jongeren naar deze plek toe te leiden en kennis te laten maken met alle 
facetten van dit huis. 

Leeftijd 6 tot 18 jaar 

Doelgroep Kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie en die 
ondersteuning nodig hebben of willen. Daarnaast bieden ze ook een plek waar 
jongeren naartoe kunnen komen om te studeren of aan groepswerken te 
werken. 

Locatie Kazemattenstraat 17, 9000 Gent 

Wijken Alle wijken van Gent 

  

Inge Goddijn 

inge@larf.be 

09/365 09 43 

www.larf.be 

mailto:inge@larf.be
http://www.larf.be/
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Huistaakbegeleiding op maat 

  
Omschrijving visie Huistaakbegeleiding op maat biedt studieondersteuning voor kinderen die in 

een maatschappelijk kwetsbare situatie wonen. Ze hebben contact met de 
betrokken partners uit de wijken maar ook de schoolactoren van de leerlingen. 
Hun werking heeft een sterke signaalfunctie en probeert in te spelen op de 
noden van de kinderen uit de wijk. Naast studieondersteuning bieden ze ook 
opvoedingsondersteuning binnen een brede context aan. 

Leeftijd Lagere school 

Doelgroep Kinderen in een kwetsbare situatie 

Locatie Buurtcentrum Sluizeken: Godshuishammeke 20, 9000 Gent 

Buurthuis Scheldeoord: Wolterlaan 16, 9000 Gent. 

Wijken Macharius, Scheldeoord en Sluizeken 

  

Nuray Eyri 

nuary.eyri@onderwijs.gent.be 

0487/56 94 25 (Nuray Scheldeoord) 

0484/86 18 84 (Salima- Sluizeken) 

www.thuisindewijk.gent 

mailto:nuary.eyri@onderwijs.gent.be
http://www.thuisindewijk.gent/
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IQRA 

  
Omschrijving visie IQRA biedt alle kinderen die daar nood aan hebben studieondersteuning op 

maat. Op die manier krijgen de kinderen alle kansen om zich te ontplooien. 
Ook de ouders zijn betrokken zodat steeds de juiste studieondersteuning 
aangeboden kan worden en ouders hierin ook versterkt worden. 

Leeftijd 6 tot 12 jaar 

Doelgroep Kinderen en jongeren die nood hebben aan studieondersteuning 

Locatie Aan huis 

Muziekschool: Trekweg 1, 9030 Mariakerke 

Wijken Alle wijken van Gent 

  

Rachid Louch 

rachid.louch@telenet.be 

0497/89 02 37 

mailto:rachid.louch@telenet.be
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Kompanjon 

  
Omschrijving visie Kompanjon zet zich in voor gelijke onderwijskansen en een kansrijke toekomst 

voor élk kind. Ze verbinden studenten uit het hoger onderwijs aan 
maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De studenten geven 
studieondersteuning aan huis, op maat van het gezin. Ze werken breed en 
grijpen zoveel mogelijk kansen om de kinderen én de ouders te versterken. Dit 
maatschappelijke engagement vormt hen verder als toekomstige 
onderwijsprofessionals en sociale professionals.  

Leeftijd 3e jaar basisonderwijs tot en met de 1e graad secundair onderwijs 

Doelgroep Kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie 

Locatie Aan huis 

Wijken Alle wijken van Gent 

 

  

Mariska Storm 

info@kompanjon.be 

0491/64 81 18 

www.kompanjon.be 

mailto:info@kompanjon.be
http://www.kompanjon.be/
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Pipo – meters en peters van de Rabotwijk 

  
Omschrijving visie Pipo biedt studieondersteuning aan vanuit het concept ‘spelend leren’ waarbij 

niet alleen cognitieve vaardigheden aan bod komen maar ook emotionele en 
sensomotorische vaardigheden. De vrijwilliger helpt ook bij huiswerk en het 
verwerken van de leerstof. Contact met de leerkracht is hierbij noodzakelijk. 
Pipo maakt gebruik van het uitgebreid aanbod aan didactisch materiaal in de 
spelotheek. 

Leeftijd Basisschool 

Doelgroep Kinderen met een andere thuistaal en leermoeilijkheden, met specifieke 
aandacht voor nieuwkomers. Voorwaarde is dat de kinderen lid zijn van 
spelotheek Pipo. 

Locatie Aan huis 

In bepaalde omstandigheden kan ook in de spelotheek studieondersteuning 
gegeven worden: Jozef II straat 104, 9000 Gent 

Wijken Rabot 

 

  

Mieke Nuyttens  

mnuyttens@yahoo.com 

0477/78 99 22 

mailto:mnuyttens@yahoo.com
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School en ZiekZijn 

  
Omschrijving visie School & Ziekzijn is een vrijwilligersorganisatie die zorgt voor individueel 

onderwijs aan leerlingen die door een langdurige ziekte, een ongeval of een 
heelkundige ingreep, niet naar school kunnen. Dit gebeurt in overleg met de 
school die het zorgtraject uittekent voor de zieke leerling. De vrijwilligers, 
ervaren leerkrachten, gaan aan huis om les te geven. De leerling moet 
beschikken over een geldig medisch attest. 

Leeftijd 5 tot 18 jaar 

Doelgroep Langdurig zieke leerlingen uit het basisonderwijs en/of secundair onderwijs die 
wegens ziekte niet naar school kunnen.  

Er wordt eerst met de school bekeken of de voorzieningen die de overheid 
organiseert voor zieke kinderen, kunnen worden aangewend namelijk TOAH 
en/of Bednet. Indien dit niet kan of onvoldoende is, worden de lesgevers 
ingezet voor die leerling. 

Locatie Aan huis 

Wijken Alle wijken van Gent 

 

  

Isabelle Steyaert 

isabelle.steyaert@s-z.be 

0478/61 08 76 

www.s-z.be 

mailto:isabelle.steyaert@s-z.be
http://www.s-z.be/
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Solidariteit 

  
Omschrijving visie Solidariteit wil de slaagkansen in het onderwijs verhogen door 

studieondersteuning te geven aan kinderen die opgroeien in een kwetsbare 
situatie. Ouders worden op regelmatige basis betrokken door feedback en 
overlegmomenten. 

Leeftijd 6 tot 15 jaar 

Doelgroep Kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie. 

Locatie Aan huis 

Maria Theresiastraat 67A, 9000 Gent 

Wijken Bloemekenswijk en Brugse Poort 

 

  

Ali Capa 

Ali.capa@benedictuspoort.be 

0486/90 21 06 

mailto:Ali.capa@benedictuspoort.be
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Speelvogel – meters en peters 2.0 

  
Omschrijving visie De vrijwilligers van Speelvogel begeleiden één kind aan huis: hun petekindje. 

De vrijwilligers helpen met het huiswerk en oefenen van het Nederlands. De 
hulpvraag komt vanuit de ouders, er wordt van hen verwacht dat ze tijd maken 
voor de vrijwilliger. Naast schoolwerk is er ook aandacht voor leerplezier en 
motivatie. 

Leeftijd Lagere school en anderstalige nieuwkomers tot 18 jaar 

Doelgroep Kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie met een andere 
thuistaal dan het Nederlands 

Locatie Aan huis: aanmelden en bijeenkomsten voor ouders in Spelotheek Speelvogel: 
Blazoenstraat 9, 9000 Gent en Tulpstraat 24, 9000 Gent 

Wijken Brugse Poort 

 

  

Martine Van Limbergen 

speelvogel@vzwjong.be 

martine.vanlimbergen@vzwjong.be 

0494/59 72 67 

mailto:speelvogel@vzwjong.be
mailto:martine.vanlimbergen@vzwjong.be
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Sportaround - SANTO 

  
Omschrijving visie Santo wil met studieondersteuning kinderen en jongeren die opgroeien in een 

kwetsbare situatie bereiken. Tijdens de studieondersteuning is er een 
vrijwilliger aanwezig om zowel digitaal op de computers van Digipunt te 
ondersteunen als bij het huiswerk op papier. SANTO ligt in het hart van de 
wijk, een plek die de doelgroep heel goed kent. Een vaste jeugdwerker is er het 
bekende gezicht en leidt kinderen op woensdagnamiddag en donderdag na 
school toe naar de studieondersteuning. Het doel is in de eerste plaats om in 
SANTO een tweede thuis te creëren waar ze een vertrouwensband opbouwen 
met de jeugdwerker en waar ze met al hun vragen terechtkunnen. De 
aanvulling van een Digipunt en studieondersteuning is dan ook een grote 
meerwaarde in SANTO. 

Leeftijd 6 tot 18 jaar 

Doelgroep Kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie 

Locatie SANTO: Peter Benoitlaan 80, 9050 Gentbrugge 

Wijken Moscou-Vogelhoek 

 

  

Siegried Robben 

Siegried.robben@sportaround.be 

0472/17 33 37 

www.sportaround.be 

mailto:Siegried.robben@sportaround.be
http://www.sportaround.be/
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Standaard Muide 

  
Omschrijving visie Voetbalclub Standaard Muide is een buurtclub die naast het sportieve ook 

ruimte wil maken voor de educatieve ontplooiing van de jongeren uit de buurt. 
De huiswerkklas heeft een positieve impact op de kinderen alsook de 
betrokkenheid van ouders. De huiswerkklas zorgt ervoor dat gewerkt wordt 
aan inclusie. Iedereen is welkom op woensdagnamiddag om te werken aan 
zijn/haar huiswerk. 

Leeftijd 6 tot 14 jaar 

Doelgroep Jeugdspelers aangesloten bij Standaard Muide en andere kinderen uit de 
buurt. 

Locatie Galvestonstraat 37, 9000 Gent 

Wijken Muide-Meulestede 

 

  

Fatima Tahiri 

Tahiri-fatima@hotmail.com 

0484/76 15 78 

mailto:Tahiri-fatima@hotmail.com
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Uilenspel 
 

 
 

  
Omschrijving visie Uilenspel streeft naar een solidaire samenleving waarin iedereen gelijke 

kansen krijgt en verhoogt de kansen van kinderen in een kwetsbare situatie 
door het inzetten van vrijwilligers uit de buurt. Door kinderen op jonge leeftijd 
te ondersteunen wil Uilenspel de motivatie voor schoolse taken bij kinderen en 
ouders verhogen. Kinderen, ouders en begeleiders verwerven nieuwe 
vaardigheden, de sociale integratie tussen buurtbewoners neemt toe en hun 
netwerk verbreedt. Spelenderwijs leert de vrijwilliger het kind vaardigheden 
aan en ook de ouders kunnen met vragen bij hen terecht. Doordat vrijwilliger 
en gezin lange tijd samen op pad gaan ontstaat er een vertrouwensband. Zo 
kan de vrijwilliger het gezin meenemen naar buurtactiviteiten (van Uilenspel) 
of toeleiden tot lokale dienstverlening. 

Leeftijd 5 tot 12 jaar 

Doelgroep Gezinnen in een kwetsbare situatie 

Locatie Aan huis 

Wijken Alle wijken van Gent 

  

Charlotte Van Den Abeele 

charlotte.vandenabeele@uilenspel.be 

0487/51 05 51 

www.uilenspel.be 

mailto:charlotte.vandenabeele@uilenspel.be
http://www.uilenspel.be/
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Vredesklas - Dream 

  
Omschrijving visie Vredesklas-Dream organiseert vanuit een christelijke motivatie iedere 

zaterdagnamiddag van het schooljaar een huiswerkbegeleidingsklasje. Met een 
groep jonge vrijwilligers (tieners, studenten, jongwerkenden) ondersteunen ze 
kinderen met schoolwerk, zo veel als mogelijk één-op-één en met vaste 
begeleiders doorheen het schooljaar.  

De vriendschap staat centraal. Naast het huiswerk zijn er ook spelmomenten 
voorzien om de vriendschapsband tussen de kinderen onderling en tussen de 
begeleiders en kinderen te versterken. Vredesklas-Dream organiseert tijdens 
de schoolvakanties geregeld leuke uitstappen (pretpark, dierentuin, museum..) 
voor de kinderen. 

Leeftijd 6 tot 12 jaar 

Doelgroep Kinderen in een kwetsbare situatie die school- en/of studieproblemen hebben 

Locatie Lange Violettestraat 277, 9000 Gent 

Wijken Alle wijken van Gent 

  

Karel Thooft 

karel.sintmichiel@gmail.com 

0497/90 37 02 

https://sint-michielsbeweging.be/gent 

mailto:karel.sintmichiel@gmail.com
https://sint-michielsbeweging.be/gent


25 

Wijs 

  
Omschrijving visie Wijs biedt studieondersteuning aan kinderen die opgroeien in een kwetsbare 

situatie zodat elk kind dezelfde onderwijskansen krijgt en zich optimaal kan 
ontplooien binnen het onderwijs. 

Leeftijd 6 tot 16 jaar 

Doelgroep Kinderen in een kwetsbare situatie 

Locatie Bij voorkeur op school 

Kan eventueel op Richtpunt campus Gent: Godshuizenlaan 65-75, 9000 Gent 

Wijken Alle wijken van Gent 

  

Jurgen Bockstaele 

jurgen.bockstaele@telenet.be 

0497/37 22 11 

mailto:jurgen.bockstaele@telenet.be
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Woensdagklas – Toren van Babel 

  
Omschrijving visie Na 1 jaar OKAN-onderwijs is het voor een anderstalige nieuwkomer heel 

moeilijk om aan te sluiten in het regulier onderwijs. In de Toren van Babel 
kunnen al onze ex-OKAN-leerlingen tijdens hun verdere schoolcarrière terecht 
in de woensdagklas waar ze studie- en huiswerkbegeleiding krijgen. 

Leeftijd 12 tot 18 jaar 

Doelgroep Ex-OKAN-leerlingen 

Locatie Toren van Babel: Bargiekaai 1, 9000 Gent 

Wijken Alle wijken van Gent 

  

Jolien Peeren 

jolien.peeren@onderwijs.gent.be 

09/225 42 01 

https://scholen.stad.gent/torenvanbabel 

mailto:jolien.peeren@onderwijs.gent.be
https://scholen.stad.gent/torenvanbabel
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