Zoekt een

BRUGFIGUUR basisonderwijs met focus op
DIGITALE INCLUSIE (50%)
Wijkcentrum De Kring
Wijkcentrum De Kring vzw is een geïntegreerde basisvoorziening, tevens erkend als
vereniging waar armen het woord nemen. Het wijkcentrum richt zich voornamelijk, maar niet
uitsluitend, naar personen en gezinnen in een kwetsbare situatie in Eeklo en omgeving.
In onze werking bieden we concrete materiële dienstverlening aan, hebben we aandacht voor
het luik ontmoeting en ontspanning, en zetten we in op het maximaal realiseren van de sociale
grondrechten van onze bezoekers en inwoners van Eeklo en omgeving.
Het wijkcentrum werkt intensief samen met heel veel partners en organisaties uit welzijn,
onderwijs, gezondheid, vrijetijd, werk, … om dit alles te realiseren.
Op jaarbasis bereikt het wijkcentrum een 1.500 à 2.000 unieke personen via een gevarieerd
aanbod van tientallen verschillende diensten en activiteiten.
Het wijkcentrum heeft een zeer gedreven team van een 10-tal medewerkers, elk
verantwoordelijk voor een eigen activiteiten/projectdomein, en kan rekenen op de inzet van
een 60-tal enthousiaste vrijwilligers.

Momenteel is het Wijkcentrum De Kring, samen met alle Eeklose Basisscholen, op zoek naar
een BRUGFIGUUR basisonderwijs met focus op DIGITALE

INCLUSIE.
Context
Als we één les kunnen trekken uit dit vreemde jaar, dan is het toch dat toegang hebben tot de
digitale wereld noodzakelijk is om te participeren aan de samenleving. Het is een grondrecht.

Mensen in een kwetsbare situatie ervaren structurele uitsluiting op verschillende
levensdomeinen. De coronacrisis maakt de bestaande ongelijkheden extra zichtbaar en
actueel, maar brengt ook nieuwe ongelijkheden en maatschappelijke uitdagingen met zich
mee.
Ook tijdens de eerste lockdown in het voorjaar 2020 en de daaraan gekoppelde preteaching
werd de digitale kloof binnen het basisonderwijs wel heel tastbaar, en pijnlijk reëel zichtbaar.
De ene ouder kon zowel naar randvoorwaarden als naar leren toe alles uit de kast halen: een
ruimte om rustig te werken, laptop of iPad erbij, beetje bijsturen, suggesties aanleveren voor
een taak, even polsen bij de juf, de lont eruit halen als de spanning oploopt ... Voor kwetsbare
gezinnen is dit –dikwijls op diverse vlakken- een onhaalbare kaart.
Met veel creativiteit, goede wil, grote inspanningen en een persoonlijke en aanklampende
aanpak werd deze periode zo goed als mogelijk overbrugd.
Verder bouwend, en aanvullend op de bestaande brugfigurenwerking basisonderwijs wil het
wijkcentrum, samen met alle Eeklose basisscholen structureler inzetten op het verkleinen van
die digitale kloof.
Door de meer structurele aanpak van de digitale kloof binnen kwetsbare gezinnen met
schoolgaande kinderen wordt niet alleen gewerkt aan betere leerkansen voor de kinderen,
maar wordt tegelijk heel sterk werk gemaakt van het verminderen van uitsluiting op
verschillende levensdomeinen van alle gezinsleden.

Opdracht
Je werkt als brugfiguur, met focus op digitale inclusie aan de volgende doelstellingen :
1. Per basisschool heel gestructureerd de digitale noden van de (kwetsbare) gezinnen
in kaart brengen en zichtbaar maken. Om van daaruit te zorgen dat elk kwetsbaar
gezin met een schoolgaand(e) kind(eren) beschikt over een eigen degelijke
PC/laptop en stabiele internetconnectie
Noden die zich situeren op vlak van
- het hebben van een internetconnectie (a)
- het hebben van een laptop (b)
- het hebben van vaardigheden en mediawijsheid ( c)
Wat (a) en (b) betreft ga je op zoek naar duurzame oplossingen binnen de bestaande
(en toekomstige) mogelijkheden van oplossingsactoren ( sociaal huis,
internetproviders, inzamelacties, , … )
Doelstelling is dat elk kwetsbaar gezin met een schoolgaand(e) kind(eren) beschikt
over een eigen degelijke PC/laptop en stabiele internetconnectie
Wat betreft ( c) : deze zijn vervat in doelstellingen 2. en 3. hieronder

2. Individuele ondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen mbt gebruik digitale
media
Je biedt als brugfiguur op een zeer laagdrempelige manier individuele ondersteuning
op het vlak van gebruik van digitale media.
Op afroep, of op doorverwijzing, ga je langs bij gezinnen om persoonlijke uitleg te
geven over het gebruik van een toestel, een programma, een app, een website, …
Centraal gegeven is dat de ondersteuning en/of de leerkansen binnen het gezin
verhoogt en/of de realisatie van (een) grondrecht(en) verhoogt.
Je verwijst op dit vlak ook door naar (bestaand en nieuw) regulier aanbod (vb divers
cursusaanbod , vrijwilligerswerking binnen openbare computerruimtes,
hersteldienst/repaircafe ….). Je bekijkt ook welke drempels er evt bestaan om van dit
aanbod gebruik te maken en bekijkt hoe die drempels weg te werken ( door bvb een
eerste keer mee te gaan,.. )

3. Ontwikkelen, promoten en aanbieden van een vormingsaanbod op maat.
Het aanbod gaat zowel over het verhogen van de digitale vaardigheden an sich als
over het gebruik van (essentiële) digitale dienstverlening.
De themata zijn legio, maar centraal staat dat het aanbod en/of de leerkansen binnen
het gezin verhoogt en/of de realisatie van (een) grondrecht(en) verhoogt.
Samen met (vormings)partners werk je dit aanbod op maat uit. Partners passen
indien nodig hun gebruikelijke werkvormen, methodieken, criteria, etc… aan aan de
meest kwetsbare doelgroepen.
Dit aanbod kan zowel vraaggestuurd als aanbodsdgericht worden ingericht
Belangrijke kernbegrippen binnen de vormgeving van dit aanbod zijn: laagdrempelig,
écht op maat, nabij, aanklampend, outreachend, gevoed vanuit reële leervragen.
4. Signaleren en mee aansluiten op relevant overleg mbt digitale inclusie in Eeklo

Je vormt tandem met en werkt complementair aan de brugfiguur basisonderwijs. Beiden
werk je vanuit het team van Wijkcentrum De Kring.
Je werkt school(net)overschrijdend voor alle Eeklose Basisscholen.
De werking wordt mee opgevolgd en aangestuurd vanuit de Stuurgroep Brugfigurenwerking
Basisonderwijs Eeklo.

Functie-vereisten
-

minimum bachelor, bij voorkeur een menswetenschappelijke richting

-

-

-

je bent geen ‘bureaumens’. Je trekt liefst van al de baan op, legt vlot contacten (ook met
mensen die moeilijk bereikbaar zijn), zoekt verbinding, kan vlot overweg met iedereen,
bouwt snel een vertrouwensband op
je denkt oplossingsgericht en kan schakelen en bruggen bouwen met hulp- en
dienstverlening
interesse in en vaardigheden met het werken met kwetsbare doelgroepen en inzicht in de
problematiek van sociale uitsluiting
je bent ‘digitaal geletterd’, dwz je beheerst het courante gebruik van laptop, digitale
media, apps, websites, …. En je hebt de vaardigheid om vanuit die kennis mensen
(individueel) te ondersteunen in het leren gebruiken ervan
vanuit een enthousiasmerende houding werk je samen met collega’s en partners; initiatief
nemen zit in je DNA
bij voorkeur: beschikken over rijbewijs B (dienstverplaatsingen gebeuren met de
fiets/wagen van de organisatie )
bereid tot sporadisch avond/weekendwerk

Arbeidsvoorwaarden
 contract van bepaalde duur van 1 jaar, met kans op verlenging
 Indienstname: zo snel mogelijk
 tewerkstelling van 0,50 FTE. (19 uur per week)
 verloning volgens PC 329, niveau B1c; relevante anciënniteit kan tot max 5 jaar
worden verrekend in het loon
 flexibele uurregeling,
 gratis woon/werkverkeer bij gebruik openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
 Werkgever en plaats van tewerkstelling is Wijkcentrum De Kring vzw ,
Zuidmoerstraat 136/8, te Eeklo

Sollicitatieprocedure




mail je motivatiebrief met CV uiterlijk op 30 maart 2021 naar
jan@wijkcentrumdekring.be . Maak je competenties voor deze job heel duidelijk in je
motivatiebrief
op basis van motivatie en CV worden een aantal kandidaten uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek;
meer informatie te verkrijgen bij: :
Jan Matthys : 0472 35 45 76 of jan@wijkcentrumdekring.be

