
HET BEGON MET 
EEN ZANDBAK…

Broeders van Liefde

ons opvoedingsproject



Kies je een school voor je kind? 
Dan neem je het onderwijsaan-
bod onder de loep. Maak een 
keuze die bij je kind past. Maar 
even belangrijk is  wie je kind is. 
Daarom zorgen we ook voor het 
juiste opvoedingsklimaat. 

Voor ons bestaat onderwijs dus 
niet zonder opvoeding. Onderwijs 
richt zich op verdere studies en 
de arbeidsmarkt, opvoeding op 
het totale leven. We willen dat 
je kind uitgroeit tot een kritische 
wereldburger die met een open 
blik kijkt, vreedzaam samenleeft 
en van betekenis is voor anderen.





Deze brochure is een uitgave van Broeders van Liefde 
Stropstraat 119 | 9000 Gent



Echt ieder kind is hier welkom. In onze 
scholen bieden we  onderwijs en opvoe-
ding aan iedereen aan. 

Hier lees je als ouder de grote lijnen. Wat 
willen we precies aanbieden? Hoe zullen 
we dat realiseren?  Je vindt het in dit 
opvoedingsproject. 









qinspiratie WIE ZIJN ONZE VOORGANGERS?

Jan Bertyn

Patroonheilige van de Broeders van Liefde is 
de Fransman Vincentius a Paulo (1581-1660). 
Hij kwam uit een christelijk landbouwgezin 
en kreeg de kans om verder te studeren. Als 
priester in Parijs bekommerde hij zich om 
de verworpenen van de samenleving. 
Kortom, iemand die de inzet voor 
de armen verkoos boven een 
zorgeloos burgerlijk leven. En 
leefde volgens de waarden: 
eenvoud, bescheidenheid, 
zachtmoedigheid, 
onthechting en 
toewijding.

PATROONHEILIGE

Vincentius a Paulo

Onze oorspronkelijke naam – 
hospitaalbroeders – geeft een 
gastvrijheid weer die duidelijk 
maakt dat iedereen welkom is

“



WIE ZIJN ONZE VOORGANGERS?





Broeder Jan Bertyn (1784-1810) was portier van het 
klooster in de Oude Bijloke in Gent. Hij ontfermde 
zich over spelende straatkinderen. Met de 
goedkeuring van Triest richtte hij een schooltje 
op. Zó ontstond het onderwijs van de Broeders 
van Liefde. Want Bertyn leerde de kinderen lezen, 
rekenen en schrijven. Hij bood ook totaalzorg door 
hen geloof, hoop en liefde te geven. 

Met diezelfde bevlogenheid bieden wij vandaag 
onderwijs en zorg aan jouw kind. Op een moderne, 
professionele en gepaste manier.

BROEDER


De Gentse kanunnik Petrus Jozef Triest (1760-1836) liet 
zich inspireren door Vincentius a Paulo. Ook hij geloofde 
in de unieke waarde van iedere mens en hij verbeterde 
het leven van zwakkeren door hen liefde te geven. Al snel 
kreeg hij volgelingen. Zo werd in 1807 de congregatie 
‘Hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius’ gesticht. 
Later spraken de Gentenaars van ‘Broeders van Liefde’: 
pioniers in de zorg voor psychisch zieken en jongeren met 
een beperking. 

STICHTER

Petrus  Jozef Triest

Geef en u zal gegeven worden“



wVisie

De scholen van de Broeders van 
Liefde zijn  katholieke dialoog-
scholen. Je kind maakt hier dus 
kennis met de figuur van Jezus 
Christus die voor onze scholen 
een bron van inspiratie is om te 
leren geloven. Zijn leven is onze 
leidraad om te bouwen aan een 
nieuwe wereld.

We leren je kind om vanuit een  spiritueel 
denken  betekenis te geven aan ‘de dingen 
des levens’: om in alle vrijheid te zoeken 
naar persoonlijke antwoorden. Vanuit hoe 
ze zelf het leven ervaren, leren ze samen 
met anderen zin en betekenis te zoeken 
voor vandaag en morgen. We willen je kind 
laten geloven in zijn eigen toekomst en in 
de mogelijkheid van een goede wereld met 
en voor iedereen.  



GELOOF

VOOR IEDEREEN

De scholen van de Broeders van Liefde zijn 
katholieke scholen. Daarom staan bij ons 
de drie christelijke deugden hoog in het 
vaandel: geloof, hoop en liefde. Een kruisje, 
anker en hart symboliseren ze op ons 
scholenlogo.

  Kansen geven  is ons handels-
merk. Hier krijgt je kind telkens 
een kans meer dan elders. 
Waarom? Omdat we je zoon of 
dochter graag zien en geloven 
in hem of haar. Want we willen 
dat je kind gelukkig in het leven 
staat. Streven we daarbij naar 
perfectie? Niet noodzakelijk, 
maar we bereiden leerlingen voor 
om voor de beste keuze te gaan. 
Daarom reiken we perspectieven 
aan waarmee je kind een kwalita-
tieve toekomst kan opbouwen. 

We leren je kind om het anders-zijn van 
ieder individu te zien en te waarderen, en 
om te focussen op de unieke sterktes van 
iedere mens. Want onze scholen zijn de 
ideale oefenplaats om je te  integreren in 
de maatschappij  en er een rol te spelen. 
Je kind ontwikkelt hier een eigen persoon-
lijkheid en draagt zijn steentje bij tot een 
liefdevolle samenleving.

HOOP

VOOR IEDEREEN
Kansen geven is bij de 
Broeders van Liefde 
een handelsmerk

“



VOOR IEDEREEN

WAT ZIJN ONZE 
KAPSTOKKEN?

Wij koesteren een onvoorwaar-
delijke liefde voor al onze leerlin-
gen. We geven dus ook om jouw 
kind en  geloven in zijn unieke 
waarde. Daarom staat onze deur 
open voor iedereen. Je zoon of 
dochter voelt zich thuis en krijgt 
optimaal kansen om zich te 
ontwikkelen.

Heeft je kind een specifieke nood? Dan 
krijgt het van ons de  gepaste zorg , zoals 
ondersteuning bij leermoeilijkheden. Maar 
ook leerlingen die nood hebben aan een 
uitdaging, verdienen onze aandacht: zij 
krijgen prikkels om gemotiveerd te blijven.



LIEFDE

VOOR IEDEREEN

Liefde geeft krachten die  
de natuur niet geven kan
“



 HET GODDELIJKE:  
streven naar datgene wat ons 
overstijgt, zoals een persoonlijke 
God, maar bijvoorbeeld ook 
vriendschap of liefde

eMensbeeld
Drie aspecten van het christelijke mensbeeld 
leiden samen naar een harmonieus geheel.

 VASTE PLEK  
veilige omgeving waar alles in de 
plooi valt, zoals thuis en op school

 ZICHZELF  
zoeken naar persoonlijk 
welbevinden

 DE ANDER:  
samenleven met de medemens

 DE TOTALE OMGEVING  
duurzaam zorg dragen voor 
de schepping, de natuur, het 
milieu en de wereld

 ACTIEVE SCHOOLTIJD  
activiteiten om talenten te 
ontwikkelen, zoals projecten, 
lessen en studies en binnen- en 
buitenschoolse activiteiten

 VRIJE TIJD  
zinvolle tijdsinvulling die vrijwillig 
gebeurt, zoals muziekschool, 
jeugdbeweging en sportvereniging





q RUIMTE GEVEN

w VERBINDINGEN LEGGEN

= plaatsen waar je kind zich ontwikkelt

= verbindingen die je kind met een ander heeft

Het is onze taak om erop toe te zien dat boven-
staande factoren in balans zijn. Want pas dan kan 
je zoon of dochter zich gezond ontwikkelen.










Hoe leren we de leerling om mens te zijn?



= plaatsen waar je kind zich ontwikkelt

 HART  
socio-emotionele ontwikkeling  
(passie)

 HOOFD   
intellectuele ontwikkeling  
(leerdoelen en -vermogen)

 ZIEL   
spirituele ontwikkeling  
(zinbeleving)

= kwaliteiten waarover je kind beschikt

 HANDEN  
fysieke ontwikkeling (kunnen)

Ontwikkelen betekent zich 
inzetten voor een ander 
en meebouwen aan een 
liefdevolle samenleving

e KWALITEITEN
      ONTWIKKELEN



rVertrekpunten

Ieder kind heeft talenten, het zijn 
aangeboren gaven. Het is onze 
taak om de ontwikkeling daarvan 
te ondersteunen op een positieve 
manier.  Je kind krijgt de kans 
om te laten zien wat het kan en 
wil. Die aandacht verhoogt het 
zelfvertrouwen en de motivatie 
en geeft energie, kracht en weer-
baarheid. Talent draait trouwens 
niet alleen om woorden en cijfers. 
Ook wie bijvoorbeeld sterk is in 
muziek of sport telt hier mee, 
uiteraard

In onze scholen hanteren we 
dezelfde waarden. Ze geven 
richting aan ons bestaan. Die 
waarden vormen de basis van 
gedragsregels en afspraken 
waarvan iedereen verwacht dat je 
je daaraan houdt. In ons opvoe-
dingsproject staan deze  tien 
waarden  centraal:

Ieder kind heeft competenties. 
Dat betekent dat het capabel is 
om kennis, vaardigheden en atti-
tudes te verwerven. We ontwik-
kelen die, dankzij een ruim pallet 
van instrumenten.  Bedoeling 
is dat jouw kind er zijn kwa-
liteiten en eigenwaarde mee 
versterkt. En er iets positiefs mee 
doet in relatie tot de ander. Voor-
beelden van competenties? Cre-
atief zijn, out of the box denken, 
relaties aangaan, technologie 
verkennen en met veranderingen 
omgaan.







TALENTEN

WAARDEN

COMPETENTIES

werkzaamheid

eerbied

orde eerlijkheid

vriendschap

wellevendheid

communicatie

zelfstandigheid

 spiritualiteit  & godsdienstigheid 

zelfbeheersing



Vertrekpunten

WAT ONTWIKKELT
JE KIND?



tAanpak

In onze school staat jouw kind – de 
leerling – centraal. We geven het gebor-
genheid en vertrouwen. Want  onze 
leerkrachten staan dicht bij je kind. 
Is je kind gelukkig? Dan wij ook. Is het 
bezorgd? Dan wij ook. 

Die leerling-gerichtheid vraagt om een bij-
zondere aanpak. Die van de open ontmoe-
ting. Open? Omdat we geen vooroordelen 
koesteren. Ontmoeting? Omdat we met je 
kind in dialoog gaan.



OPEN  
ONTMOETING

Je kind is een meewerkend voor-
werp. Letterlijk: het werkt mee en 
kijkt niet, als lijdend voorwerp, 
passief toe.  De leerling neemt 
zijn leerproces in handen en 
doet ervaring op. Dat trekken 
we door naar de buitenwereld, 
bijvoorbeeld via stage. Ook in de 
jeugdbeweging past je kind toe 
wat het op school heeft geleerd  
en legt het nieuwe verbanden. 



ACTIEF 
LEERPROCES

Je kind krijgt houvast. Want we nemen onze-
kerheid weg door nabij te zijn en structuur te 
bieden.  In deze veilige omgeving ontplooit 
je kind zich optimaal. Ook eenvoudige tools, 
zoals een agenda, creëren gemoedsrust.



VEILIGE 
HOUVAST

Je kind mág fouten maken. 
Omgaan met  fouten en mis-
lukkingen horen bij het leven. 
Het is aan ons om hen daarbij 
begripvol te begeleiden. We staan 
trouwens niet te lang stil bij wat 
er misloopt: dat werkt demotive-
rend. In plaats daarvan geven we 
extra aandacht aan de successen 
die je kind boekt.



POSITIEVE  
AANDACHT

Welvaart levert niet 
noodzakelijk welzijn. Bij de 
Broeders van Liefde leren 
we je keuzes maken. Fouten 
maken mag!

“



We geven je kind zorg op maat. Het is 
de drijfveer van ons handelen. Want 
om optimale groeikansen te geven, 
moeten we  tegemoetkomen aan de 
individuele zorgbehoefte  van iedere 
leerling. Dat vraagt om differentiatie en 
flexibele trajecten. Bijvoorbeeld met een 
leercoach en gesprekken en met extra 
oefeningen en lessen. Want onderwijs 
én zorg gaan samen voor kwaliteit.

We geven feedback. Onze evaluatie-
cultuur gaat verder dan een toets met 
quotering. We koppelen systema-
tisch en transparant terug. Daarbij 
telt niet alleen het eindproduct. Ook 
uitvoering en creativiteit, teamgeest en 
verantwoordelijkheidsgevoel worden 
beoordeeld. Die intensieve communi-
catie leidt tot beter leren.




AANGEPASTE 
ZORG DEGELIJKE  

FEEDBACK

Onderwijs en zorg bij de Broeders 
van Liefde gaan wel degelijk 
samen voor goed onderwijs!

“

HOE WILLEN WE  
JE KIND MEE 
OPVOEDEN?



y
De schoolverantwoordelijken nemen de dagelijkse 
leiding op zich.  Zij delen dezelfde christelijke 
waarden en inspireren onze medewerkers. Ze 
leiden alles in goede banen en zorgen ervoor dat je 
kind in de beste omstandigheden school loopt.

De leerkracht is een teamspeler 
en een bezielende begeleider 
die het beste uit je kind haalt. 
Hij is niet zomaar een docent 
die zijn kennis overdraagt. Eer-
der een coach, een mentor. Het 
leerkrachtenteam begeleidt, eva-
lueert, motiveert, … je kind: om 
het even wat zijn sterktes en 
zwaktes zijn.

Je betrokkenheid bij de schoolloopbaan van 
je kind? Die is van cruciaal belang.  Samen 
voeden we je kind op: jij thuis, wij op school. 
Het is dus goed om met elkaar te praten. We 
nodigen je regelmatig uit om de vorderingen 
en toekomstmogelijkheden van je kind te 
bespreken. Bij vragen en problemen mag je ons 
natuurlijk ook altijd zelf contacteren.







ROL ALS 
SCHOOL

ROL ALS  
LEERKRACHT

ROL ALS  
OUDER

Ondersteuning



HOE HELPEN WE  
SAMEN JE KIND?



Met een stokje in het zand 
onderwees broeder Jan Bertijn 
200 jaar geleden straatkinderen 
aan de Bijloke in Gent. Na het 
zand, kwam het krijt. En dan het 
scherm. Vandaag is het aan ons. 
Om dichtbij hen te staan. En hen 
te laten groeien. 



Wil je de uitgebreide versie van het opvoedingsproject lezen?  
Surf dan naar www.broedersvanliefde.be/het-opvoedingsproject

Een exemplaar van de uitgebreide versie kan je opvragen via  
secretariaat.onthaal.provincialaat@fracarita.org 


