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De missie van Rode Kruis-Vlaanderen is drieledig:

✚ We komen op voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland

✚ We zijn een vrijwilligersorganisatie en doen dus maximaal een beroep op vrijwilligers. Onze 

vrijwilligers en werknemers handelen integer en professioneel. Ze zijn teamspelers en tonen zin 

voor initiatief

✚ We zijn actief, in woord en daad, op het gebied van rampenbestrijding, zelfredzaamheid, 

bloedvoorziening en zorg voor kwetsbaren



Sociale Hulpverlening

2

✚ De missie van Rode Kruis-Vlaanderen vertaalt zich in de missie van de discipline Sociale 

Hulpverlening: 

• aanpakken van (kans)armoede, sociale uitsluiting, eenzaamheid, … 

• bij kwetsbare personen en groepen in de maatschappij

✚ Om deze doelstellingen te bereiken zijn er binnen Sociale Hulpverlening activiteiten gericht op 

verschillende doelgroepen
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BRUGfiguren: missie

Vrijwilligers slaan 

een BRUG 

tussen 

de school 

en 

een maatschappelijk kwetsbaar kind 

via 

ondersteuning bij het schoolwerk, thuis of op school



Doelstelling

✚ Ondersteuning bieden aan kinderen die het moeilijk hebben op school door allerlei 

omstandigheden (vb. thuissituatie, onvoldoende taalkennis, langdurige ziekte, ….) 

✚ Nadruk op individuele aandacht en positieve aanmoediging



Wat houdt het project in?

✚ Ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare kinderen (kleuter – of basisschool) bij het 

schoolgaan

✚ De kloof tussen school en thuis verkleinen door een brug te slaan tussen school en thuis

✚ Een vrijwilliger biedt minimaal een uur per week hulp bij huiswerk, in school of bij het kind thuis

✚ Steeds op vraag van - en in samenwerking met - een professionele kracht uit de school zelf

✚ Binnen 74 Rode Kruis-afdelingen nu zo’n 575 brugvrijwilligers actief; meer dan 2600 kinderen 

krijgen ondersteuning



Voorwaarden Brugvrijwilliger

✚ 18+

✚ Uittreksel uit het strafregister

✚ Lid van een Rode Kruisafdeling

✚ Positieve aandacht 

✚ Warm hart voor kinderen 

✚ Geduldig samenwerken met kind en ouders

✚ Basisopleiding brugvrijwilliger volgen

✚ Géén vereiste is een pedagogisch diploma

✚ Interesse in het schoolse leven

✚ Wekelijks, tijdens de schoolweken, beschikbaar gedurende minimaal 
1 uur

✚ Graag werken rond taal, rekenen en schoolse vaardigheden

✚ Constructieve samenwerking met de school



De rol van de Brugvrijwilliger 

✚Buddy

✚Motivator

✚Leeshulp

✚De ‘juf’ of ‘meester’ van dinsdag

✚Signaalfunctie

Focus op positieve aandacht.

Telkens aanvullend aan de leerkracht. 

De taken van Brugvrijwilligers worden altijd bepaald in samenspraak met de contactpersoon van de 

school



Mogelijke manieren van ondersteuning

✚ Huiswerkbegeleiding van een kind of groep kinderen op de school zelf

✚ Huiswerkbegeleiding bij een kind thuis

• De vrijwilliger bezoekt op een vooraf afgesproken dag en tijdstip het 

kind thuis om te helpen bij het huiswerk. De vrijwilliger zal daarnaast 

ook educatieve spelletjes doen met het kind zodat het al spelend kan 

leren; ouder-betrokkenheid essentieel (getuigenis Brugvrijwilliger 

volgt)

✚ Begeleiden van een kind of groepje kinderen binnen de school. 

• Helpen bij niveaulezen, een kind individueel begeleiden bij taken 

waarmee hij/zij het moeilijk heeft

✚ Op een speelse manier Nederlands leren en oefenen met een kind

• Bijvoorbeeld: gezelschapsspelletjes spelen met het kind, samen 

puzzel maken en benoemen wat je ziet, samen zingen

► Bij de ondersteuning brengen wij de richtlijnen met activiteiten die 

voortkomen uit het CEBaP onderzoek in praktijk



De rol van de school  

✚Stelt de begeleidingsvraag 

(via aanvraagformulier)

✚Selectie kinderen

✚Toelating vragen aan de ouders

✚Bepaling soort begeleiding

✚Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst (tussen Rode Kruis-afdeling en school) 

✚Onthaal vrijwilliger op school

✚ Informatie aan lerarenkorps

✚Begeleiding vrijwilligers: methodieken, materiaal

✚Aanduiding contactpersoon (bijv. zorg coördinator, leerkracht)



De rol van de Rode Kruisafdeling 

✚ Ondersteuning bij opstart van de begeleiding

✚ Rekrutering vrijwilligers 

✚ Basisopleiding Brugfiguren - in samenspraak met hoofdzetel

✚ Verzekering Brugvrijwilligers: burgerlijke aansprakelijkheid voor hun vrijwilligersopdracht

✚ Opvolging vrijwilligers na opstart begeleiding (coördinatie verloopt via de plaatselijke afdeling 

van Rode Kruis-Vlaanderen)

• Werking, evaluatie, administratie, …



Brugvrijwilligers in de praktijk

✚Beginnen met een gesprekje

✚Ontspannen, leuke aanpak – geen verlengde schooldag

✚Gebruik van verbale en non-verbale communicatie

✚Herhaling

✚Veel vragen stellen 

✚Voldoende tijd laten om te antwoorden

✚Wat napraten

✚Zorg dragen voor regelmaat



Uitdagingen

✚ Toename aantal aanvragen voor ondersteuning

✚ Toename diversiteit en complexiteit van de aanvragen

✚ Eenduidigheid behouden in ons aanbod en binnen de verschillende samenwerkingsvormen

✚ De maatschappelijk noden blijken groter dan de beschikbare ondersteuning



Realisaties

✚ De wekelijkse inzet en het enthousiasme van 575 brugvrijwilligers

✚ Meer dan 2600 kinderen die wekelijks ondersteuning krijgen

✚ De samenwerking met Provinciale zetels en Rode Kruisafdelingen: een belangrijke voorwaarde 

voor de groei van het project brugfiguren

✚ De samenwerking met de scholen en de ondersteuning die de scholen bieden aan de 

brugvrijwilligers

✚ De samenwerking met externe instanties  

✚ Laagdrempeligheid van het project brugfiguren 

✚ geen kosten voor ouders of de scholen





Contactpersonen

brugfiguren@rodekruis.be

✚ Gaëlle Huysentruyt

✚ Lydia Ettema

mailto:brugfiguren@rodekruis.be

