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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 20 DECEMBER 2021 

Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre 
Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie 
Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, 
Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, Philippe Vallez, 
raadsleden. 
 
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Gunther Deriemaker, raadslid  

Sociaal Huis.                                                                               
Samenwerkingsovereenkomst voor het project 'Huiswerkbegeleiding aan huis 
voor het basisonderwijs en het scharniermoment naar het secundair onderwijs' 
in samenwerking met vzw Uilenspel en de plaatselijke scholen.                 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 
˗ De beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 november 2021 waarbij het 

Armoedebeleidsplan 2020-2025 werd goedgekeurd. 
˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 18 oktober 2021 

waarbij principiële goedkeuring werd verleend aan het afsluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst met Uilenspel vzw. 

 
Relevante documenten 

˗ Het Ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst met Uilenspel vzw. 
˗ De begroting van Uilenspel vzw. 

Feiten/context/motivering 

Het Lokaal Bestuur Ronse heeft in het Armoedebeleidsplan 2020 – 2025, goedgekeurd op 
de gemeenteraad van 22 november 2021, omtrent het basisonderwijs volgende 
strategische beleidsdoelstelling geformuleerd : ‘Het lokaal bestuur streeft naar gelijke 
onderwijskansen voor alle kinderen om te leren en te ontwikkelen door een flankerend 
onderwijsbeleid uit te bouwen gericht op het verkleinen van de voorschoolse achterstand van 
kinderen (1), armoedevaardig onderwijs (2) en de sociale mix tussen kansarme en kansrijke 
gezinnen.’ 

Binnen dit kader werd de actie ‘huiswerkbegeleiding aan huis voor het basisonderwijs en het 
scharniermoment naar het secundair onderwijs’ voorzien. 
(Armoedebeleidsplan en Strategische meerjarenplan 2020- 2025 actie 8.1.11.2). 

Uilenspel vzw organiseert gratis ondersteuning bij schoolse taken voor kinderen uit 
maatschappelijk kwetsbare gezinnen.  
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De werking richt zich tot gezinnen met jonge kinderen die woonachtig zijn in wijken geken-
merkt door een hoge graad van armoede en een sterke aanwezigheid van etnisch-culturele 
minderheden. Het werkingsgebied voor Ronse strekt zich uit over het hele grondgebied. 
Uilenspel focust zich hierbij op transitiemomenten in de schoolloopbaan van het kind. 
Uilenspel wil eventuele schoolse vertraging zo snel mogelijk capteren en bijspijkeren in functie 
van het verdere schoolse traject. De begeleiding richt zich daarom op kinderen uit de 3de 
kleuterklas en het 1e en 2e leerjaar, alsook op kinderen bij de overgang van basis naar 
secundair onderwijs. 

Kansrijke vrijwilligers worden gematcht aan kansarme gezinnen uit eenzelfde buurt. Deze 
vrijwilligers begeleiden gedurende 1 uur per week één kind aan huis. Via het principe van 
'spelend leren' wordt er gewerkt aan de schoolse vaardigheden, de motivatie en het 
welbevinden van het kind. Deze positieve en ongedwongen aandacht prikkelt de motivatie 
van het kind en de ouders. De ouders worden zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken 
en versterkt in hun pedagogisch handelen. Daarnaast is ook de school een essentiële 
partner bij de doorverwijzing en verdere begeleiding van kind en gezin. 

Uilenspel schreef de afgelopen jaren een sterk verhaal in Gent en is een gewaardeerde 
partner van het Gentse Huis van het Kind. Dit verhaal willen we ook duurzaam uitrollen in 
Ronse en samen met verschillende lokale actoren een professionele aanpak en waardevolle 
impact bewerkstelligen. Daarnaast organiseert Uilenspel buitenschoolse activiteiten 
waarop zowel kinderen, ouders als vrijwilligers welkom zijn.  

Opdat Uilenspel vzw bovengenoemde doelstellingen kan realiseren, stelt de Stad Ronse een 
subsidie ter beschikking die de personeelskosten dekken. 

2022 2023 2024 2025 

28.750 euro 29.250 euro 29.750 euro 30.643 euro 

Hiermee wordt ½ FTE medewerker voorzien die fysiek aanwezig is in Ronse.  

Infrastructuur wordt ter beschikking gesteld door de serviceclub Lions in het centrum van 
Ronse, schuin tegenover het Open Huis* in de lokalen van de Lions (Priestersstraat). In 
diezelfde straat zit De Vrolijke Kring, de vereniging in Ronse waar armen het woord nemen. 
Hij/zij wordt een vertrouwd gezicht bij de scholen, CLB en kwetsbare gezinnen die nood 
hebben aan ondersteuning /huiswerkbegeleiding. 

Daarnaast voorziet Uilenspel vzw eigen financiering om de werking uit te bouwen. 

Volgende resultaten worden concreet verwacht : 

Kwantitatieve resultaatsindicatoren: 

  2022 2023 2024 2025 

Organisatie buitenschoolse activiteiten 2 4 5 5 

(voor gezinnen en vrijwilligers)         
Aantal begeleiding eerste 
scharniermoment 15 25 40 40 

(3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar)       
Aantal begeleiding tweede 
scharniermoment 5 10 15 15 
(overgang basis naar secundair 
onderwijs)         

Kwalitatieve resultaatsindicatoren 
- Jaarlijks algemene evaluatie van het project, inclusief bevraging van vrijwilligers, 

ouders, kinderen, leerkrachten en lokale sociale partners waarmee samengewerkt 
wordt. Hiervoor worden laagdrempelige methodieken gebruikt om kwetsbare ouders 
en kinderen maximaal te bereiken. Daaruit blijkt onder andere :  
 Minimum 75% van de leerkrachten merkt een verbetering in de communicatie met 

de ouders en merkt een verbeterde taalvaardigheid en werkplanning in de klas 
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 Minimum 80% van de ouders geeft aan bijkomende handvaten te hebben 
verkregen om de kinderen te ondersteunen op schools vlak 

 De kinderen vinden het leuk dat de Uilenspel vrijwilliger wekelijks aan huis komt en 
hun motivatie voor het maken van schoolse taken stijgt 

 De vrijwilligers ontwikkelen competenties tijdens de ondersteuning van het gezin 
en krijgen inzicht in de moeilijkheden die gezinnen in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie ervaren. Hiervoor wordt een vormings- en coachingsaanbod 
opgezet 

 Uilenspel werkt netwerkverbredend en realiseert een positieve impact op 
meerdere levensdomeinen van gezinnen en kinderen. Zij realiseren ook 
doorverwijzing naar lokale hulp- en dienstverlening. Hiervoor wordt ook een 
vormings- en coachingsaanbod opgezet voor de vrijwilligers 

 Minimaal 50% van de vrijwilligers, ouders en kinderen nemen deel aan 
buitenschoolse activiteiten. 

- Een signalerende en sensibiliserende rol ten opzichte van de scholen en de 
ambtenaar van het Huis van het Kind. Uilenspel vzw signaleert knelpunten die worden 
vastgesteld in de dagdagelijkse werking. 

- Uilenspel vzw organiseert acties om het project ruim bekend te maken. 
- Deelname aan de Onderwijsraad. 

De andere modaliteiten van de samenwerking worden omschreven in de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Uilenspel voor het 
'Uitbouwen van een complementair aanbod studieondersteuning aan kwetsbare 
kinderen’ die wordt voorgelegd ter goedkeuring. 

Voorziene timing van Uilenspel vzw : 

 Aanstelling personeelslid : maart 2022 
 Voorjaar : opstartperiode met 2 scholen in Ronse 
 Vanaf september 2022 : Volledige opstart van het project. 

Adviezen/visum 

De coördinator van het Huis van het Kind en het afdelingshoofd Leven en Welzijn geven een 
positief advies met betrekking tot de uitrol van Uilenspel vzw in Ronse. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst met vzw Uilenspel voor het 
'Uitbouwen van een complementair aanbod studieondersteuning aan kwetsbare kinderen’ en 
uitvoering te geven aan de actie 8.1.11.2 opgenomen in het Armoedebeleidsplan van 22 
november 2021 ‘huiswerkbegeleiding aan huis voor het basisonderwijs en het 
scharniermoment naar het secundair onderwijs’. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Julien Vandenhoucke get. Diederik Van Hamme 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme 
Algemeen directeur Voorzitter 
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