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Met initiatief van Alain Kestemont, schepen van preventie
met steun van de burgemeester Fabrice Cumps en het 

Schepencollege van Anderlecht.

VU: Marcel Vermeulen, Raadsplein 1 - 1070 Anderlecht
Gelieve niet op de openbare weg te gooien

↓
Dienst Steunpunt Schoolvragen

De Fiennesstraat 71  
1070 Anderlecht

stpschoolvragen@anderlecht.brussels
www.anderlecht.be/nl/schoolhulp

Sabine Buyle 
coördinator en psychologe

02 529 88 53 – 0498 588 991
sbuyle@anderlecht.brussels

Camille Talrich 
psychosociaal hulpverlener  

voor het nederlandstalig onderwijs 
02 529 88 51 – 0490 477 376

ctalrich@anderlecht.brussels

Wendy Van Laethem 
psychosociaal hulpverlener 

voor het nederlandstalig onderwijs  
02 529 88 52 - 0494 577 949

wvanlaethem@anderlecht.brussels

Nadia Becker 
onthaalmedewerker

02 529 88 50
nbecker@anderlecht.brussels

Fatima Amajod 
sociaal assistente 

02 529 88 56 – 0490 142 330
famajod@anderlecht.brussels 

Houssaine Bahia 
sociaal assistent 

02 529 88 56 – 0484 979 209
hbahia@anderlecht.brussels

Catherine Crabbé 
psychologe 

02 529 88 58 – 0498 588 977
ccrabbe@anderlecht.brussels

Amandine Grillo 
projectverantwoordelijke 

02 529 88 57 – 0490 476 539
agrillo@anderlecht.brussels

Soumaya Ouahabi 
sociaal assistente 

02 529 88 59 – 0491 624 219
souahabi@anderlecht.brussels

Samia Maafi 
sociaal assistente 

02 529 88 55
smaafi@anderlecht.brussels

Gesproken talen in het team:  
Frans, Nederlands, Engels,  

Arabisch, Tamazight (Berbers)



→  INFORMEREN/TOOLS 
AANREIKEN
Collectieve infosessies voor 
ouders 
Hoe is het onderwijs georganiseerd, 
inschrijven in het kleuter-, lager 
of secundair onderwijs, hoe een 
schooltoelage aanvragen, hoe 
communiceer ik met de school,…

Informatiefiches 
Hoe maak ik een schoolkeuze, online 
pedagogische tools en websites, hulp 
bij het zoeken naar een computer om 
online lessen te kunnen volgen of voor 
schoolwerk in het algemeen, hulp 
bij het zoeken naar : huiswerkhulp, 
opvoedingsondersteuning, 
buitenschoolse activiteiten, stages 
en activiteiten voor tijdens de 
schoolvakanties

→  HET WELZIJN EN HET 
SCHOOLKLIMAAT 
BEVORDEREN/VERBETEREN
Samenwerking met partners ,  deelname 
aan Lokaal Overleg Platform en 
adviseren, projecten die gericht zijn op 
het bevorderen van schoolinschakeling, 
groepsessies met ouders rond bepaalde 
thema’s.

→ REMÉDIEREN
doorverwijzing naar en samenwerking 
met partners die huiswerkhulp en bijles 
aanbieden.

→ ORIENTEREN
Oriënteer jouw traject 
«Parcours ton Orientation» 
(PTO) een project van het franstalig 
onderwijs. Betreft de organisatie van 
een salon met studiemogelijkheden die 
gerund wordt door leerlingen van het 
6de jaar van de Anderlechtse scholen, 
bestemd voor leerlingen die de 1ste graad 
verlaten.

→ VERBINDEN
Netwerkdag, wandeling voor 
onderwijspersoneelsleden om hen kennis 
te laten maken met socio-culturele- en 
welzijnsorganisaties,....

→ ADVISEREN
Project(oproep) schoolverzuim 
(PSV)  
samenbrengen van Anderlechtse scholen 
en actoren die vroegtijdig schoolverlaten 
tegengaan en ondersteuning bieden bij 
het ontwikkelen van deze projecten,...

Projecten georganiseerd 
door Steunpunt 
Schoolvragen

→ HET VEREENVOUDIGEN  
van de zoektocht naar een school of 
zoeken naar andere mogelijkheden 
in verschillende contexten: anderstalige 
nieuwkomers, verhuis, heroriëntatie, 
doorstroming naar het buitengewoon 
onderwijs, keuze deeltijds onderwijs, 
uitsluiting, meerderjarige leerlingen,... 

→ ONDERSTEUNEN/
BEGELEIDEN 
van de leerling (en/of zijn ouders) 
bij moeilijkheden die hij/zij ondervindt 
gedurende de schoolloopbaan: 
moeilijkheden bij het leerproces, 
vragen omtrent heroriëntatie, motivatie, 
zelfzekerheid, pesten, schooluitval, 
uitsluiting, ...en heroriëntatie bij 
buitenschoolse problemen

→ BEMIDDELEN  
bij familiale/schoolse spanningen, 
bevorderen van communicatie, de leerling 
ouders en school met elkaar verbinden. 

→ INFORMEREN  
opdat de leerlingen en de ouders 
het schoolssyteem beter begrijpen: 
inschrijvingsprocedure, studierichtingen 
en opties, de rechtsmiddelen,... 

→ SAMENWERKEN 
nauwsluitend met het lokaal netwerk 
omtrent individuele situaties: scholen,  
CLB, onderwijsbemiddelaars, 
jongerenwerkingen, CAW, instanties 
die met en voor kinderen en jongeren 
werken, jeugdhuizen,...

Individuele ondersteuning 
bij Steunpunt 
Schoolvragen


