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Jongeren in P.C. Dr. Guislain krijgen voortaan
les van leraars Ziekenhuisschool

Vanaf dit schooljaar slaan Ziekenhuisschool Stad Gent en het Psychiatrisch

Centrum Dr. Guislain de handen in elkaar om onderwijs aan te bieden aan 25 heel

kwetsbare kinderen en jongeren.

Ziekenhuisschool Stad Gent biedt al meer dan 60 jaar op verschillende locaties onderwijs aan

kinderen en jongeren die tijdelijk in een ziekenhuis verblijven. De school doet dat altijd in

nauwe samenwerking met de thuisschool van de kinderen, om zo de terugkeer vlot te laten

verlopen. Vanaf dit schooljaar gaat Ziekenhuisschool Stad Gent een nieuwe samenwerking aan:

met het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain van de Broeders van Liefde. De samenwerking

biedt heel wat voordelen. Door de handen in elkaar te slaan, krijgen meer jongeren een

uitgebreider lesaanbod en is er een grotere omkadering door professionele lesgevers mogelijk. 
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.

'Dit is een mooie samenwerking die aan kwetsbare kinderen kansen biedt om
het contact met school te behouden. Deze leerlingen vallen vaak tussen de
mazen van het net en verlaten zo ongewild het onderwijssysteem.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Fioretti en De Steiger

In leefgroep Fioretti (Stropstraat) verblijven kinderen met een licht verstandelijke handicap en

een bijkomende psychiatrische aandoening, kinderen met een zogenaamde dubbeldiagnose.

Verschillende factoren, zoals onder meer ontwikkelingsproblemen, onveilige hechting en

grotere stressgevoeligheid, maken deze groep kinderen uitermate kwetsbaar. Ziekenhuisschool

Stad Gent start er met een onderwijsaanbod voor 15 leerlingen (7 uit het lager en 8 uit het

secundair onderwijs) en 2 crisisbedden. In leefgroep De Steiger (De Deynestraat) verblijven

jongeren met een verstandelijke handicap die tijdelijk opgenomen zijn. De Ziekenhuisschool

start er met een onderwijsaanbod voor 8 leerlingen.

Contact

Patrick D'Haenens, directeur Ziekenhuisschool Stad Gent basisonderwijs, tel. 09 332 24 05,

e-mail Ziekenhuisschool.bao.directeur@onderwijs.gent.be

Elke Van der Velde, communicatiemedewerker P.C. Dr. Guislain, tel. 09 216 33 36, e-

mail elke.van.der.velde@fracarita.org

Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.
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