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Werkgroep  
‘SAMEN TEGEN SCHOOLUITVAL’ 

ONTSTAAN:  

 

Uit Gemeentelijk Drugplatform (15 december 2016) n.a.v. vraag van 
scholen om iets te doen rond ‘Time out’. 
 
‘Er is nood aan Vroeginterventie en Time Out’ 
Heist-op-den-Berg is een grote gemeente waar op dit moment geen 
geschikt aanbod is.   
 
Sedert het wegvallen van Heist als antennepost bij CGG en het 
terugschroeven van de hulpverlening door JAC BoomMechelenLier 
ontstond hier een zeer grote leemte.   
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STARTVERGADERING: 14 februari 2017 

 
MET WIE: 
• Scholen + CLB’s 
• Lokaal bestuur: welzijnscoördinator, Schepen Sociale Zaken, Schepen van 

Onderwijs  
• Experten: Netwerk ‘Samen Tegen Schooluitval’ Provincie Antwerpen, PROS 

(Problemen Op School), Arktos Antwerpen 
• Lokale politie (Jeugd) 
 

 
UITGANGSPUNT: 
‘Als er momenteel problemen zijn met jongeren, dienen ze te worden 
doorverwezen naar Mechelen of elders. Omwille van de afstand heeft dit 
meestal weinig kans op slagen. Gezien hier dus duidelijk een structureel 
tekort aan diensten en mogelijkheden bestaat, is het belangrijk om na te gaan 
wat hiervoor in Heist-op-den-Berg kan gerealiseerd worden.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOEL: 
 
 Nagaan hoe in onze gemeente aan deze leemte  een afdoende 

invulling kan worden gegeven. 
 analyse maken van problematiek 
 methodiek vast leggen werking  werkgroep  

 
 

CIJFERS:  
door Els Dupon, Netwerkverantwoordelijke “Samen Tegen 
Schooluitval” Provincie Antwerpen 
 
Problematsiche afwezigheden 
In het Deeltijds Buitengewoon Secundair Onderwijs :  
10,11 % tussen 10-14 dagen  
Problematische afwezigheid (PA)  19,10 % 15-29 PA en 62,36 % -30+ PA.   
 
De afwezigheid 30+ PA is 20 % hoger dan het Vlaamse gemiddelde.  Er 
is dus een grote groep ernstige spijbelaars.  Er is geen verschil tussen 
minder- en meerderjarigen. 
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In het Buitengewoon Secundair Onderwijs is er bij de meerderjarigen een  
PA  5-9 d van 13,11 %.   
 
Er is vooral een beginnend spijbelgedrag in de tweede en derde graad.  
Dit is hoger dan het Vlaams gemiddelde.  Dit geldt binnen gewoon BSO-SO. 
In het gewone secundair onderwijs merken we dat er bij de meerderjarigen een  
grotere afwezigheid is dan bij de minderjarigen. 
  
Uit de tabellen ‘vroegtijdig schoolverlaten’ schooljaar ’14-15 blijkt dat de  
ongekwalificeerde uitstroom in Heist-op-den-Berg veel hoger ligt dan  
het Vlaams gemiddelde.   
Pieken zijn er in het BSO (OV3) van 72 % en in het DBSO van 70,1 !!!! 
 

TWEEDE VERGADERING 20 april 2017:  

Brainstorm op basis van Zorgcontinuüm 
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DERDE VERGADERING: 8 juni 2017 
 
Vanaf deze vergadering zijn ook mensen van VDAB aanwezig 
 

 
 
 
AGENDA 

1. Voorstelling Draaiboek STS 
2. Het reeds geleverde werk…. 
3. Opdracht 1 : Keuzes maken (KT/Middel-LT/LT) 
4. Opdracht 2 : Thematafels  
5. Concretisering afspraken naar 2017-18 

 

3. DRAAIBOEK 

 
a. Contactgegevens 

 

 Wie speelt er op lokaal niveau allemaal een rol bij de strijd tegen schooluitval?    

Instantie  Contactpersoon  Rol  E-mailadres  Telefoonnummer  Opmerkingen  

Lokaal 

Bestuur  

          

CLB            

VDAB            

LOP            

School            

...            

  

 Welke partners nemen deel aan het lokaal platform “Samen tegen Schooluitval”? 

Instantie  Contactpersoon  Rol  E-mailadres  Telefoonnummer  Opmerkingen  

Lokaal 

Bestuur  

          

CLB            

VDAB            

LOP            

School            

...             

 

 Wie neemt de regiefunctie op zich van het lokaal platform “Samen tegen Schooluitval” ?    

…................................................................................................................................................  

 

 Wat kunnen de andere partners van de regisseur verwachten? 

o ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o ……………………………………………………………………………………………………………………............... 

 

 

 Indien gewenst: (Deze rol) wordt als volgt ingevuld...  
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a. Doelstellingen en Acties  

  

 Omschrijving DS of ACTIE 

Strategische DS1    

Operationele 

DS1.1 

 

ACTIE 1    

ACTIE 2    

ACTIE 3    

…  

Operationele 

DS1.2 

 

ACTIE 1   

ACTIE 2  

ACTIE 3  

…  

Strategische DS2    

Operationele 

DS2.1 

 

ACTIE 1    

ACTIE 2    

ACTIE 3    

...    

  

 Welke indicatoren koppelen we aan de doelstellingen en wat is de timing?    

 INDICATOR TIMING  ACTUELE WAARDE STREEFWAARDE 31 

AUG 2017 

     

     

     

     

c.  Afspraken    

    

Afspraken 

1. Monitoring & Identificatie Verantwoordelijke timing 

   

   

   

   

 

2. Preventie   

   

   

   

   

   

   

 

3. Interventie   

   

   

   

   

   

   

 

4. Compensatie 
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2. Het reeds geleverde werk…. 
3. Opdracht 1 : Keuzes maken (KT/Middel-LT/LT) 

De punten uit de brainstorming van 20 april werden op flappen 
genoteerd en geordend in volgende groepen: 
 1. Monitoring & identificatie 
 2. Preventie 
 3. Interventie 
 4.Compensatie 
De aanwezige leden mochten de voor hen belangrijke thema’s 
aanduiden.   
De cijfers hieronder (in rood en tussen haakjes) geven het aantal scores weer. 

1. Monitoring & identificatie (2) 
Kennis/Zicht hebben op lokaal aanbod/organisaties ikv STS (onderwijs/welzijn/werk) (9) 
 ‘Goede’ registratie afwezigheden binnen de school (bv B-codes in relatie tot te laat komen, effectief B-
code na 10 schooldagen) 
Omgevingsanalyse : Jaarlijkse update cijfermateriaal (gemeentelijk niveau) 

VSV 
Problematische afwezigheden  
Definitieve uitsluitingen 

Monitoring cijfers op schoolniveau 
Algemeen: (2) 

VSV, PA, Tucht 
A/B/C attesten 

Risicolln: 
Schoolse vertraging 
Zittenblijvers 
Frequente schoolwissels 
Meerdere studierichtingen aangevat 
Niet-leerplichtige lln (per 30/6) 
Leerlingenkenmerken/onderwijsindicatoren (opl.niv moe, thuistaal, studietoelage, buurt) 
… 

  ->Cijfergegevens vanuit ‘mijn onderwijs’ ifv gestelde doelen (?) 
   -> centrale monitoring ? 
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2. Preventie 
Inzetten op warm schoolklimaat/veilig verbinden ( 4) 

Aanbieden zinvolle activiteiten tijdens pauzes/vrije momenten (1) 
Kleine(re) klasgroepen 
Leerlingenparticipatie 
Ouderbetrokkenheid (3) 
… 

Inzetten op zorg… (2) 
Onthaal-en inschrijvingen 
Orde-en tucht  
Spijbelen (1) 
Drugs (1) 
Leermoeilijkheden 
Taal 
Pesten (1) 
Studie en beroepskeuzebegeleiding / ontwikkelen arbeidsidentiteit 
Organisatie flexibele leerwegen/trajecten op maat 
Organisatie/verloop klassenraden 
Evaluatie gegeven studieadviezen 
… 

Inzetten op leerkrachten… (6) 
Aanwervingen (2) 
Onthaal nieuwe leerkrachten 
Coachen en ondersteunen (2) 
Vorming : klassenmanagement, hergo-methodiek, pro-actieve cirkels,… (1) 
Interne kwaliteitszorg 

…. 
  
   

Inzetten op specifieke doelgroepen = gedifferentieerde preventieve aanpak (1) 
2de en 3de graad BSO (1) 
DBSO 
BuSO (1) 
LOI : weerbaarheidstrainingen 
… 
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3. Interventie 
Herstelgericht werken  (hergo, pro-actieve cirkels) 
Schoolinterne time-out (2) 

Time-out lokaal voorzien 
Provinciaal Spijbelactieplan (school/clb/politie/ocj/parket) (8) 

Kennisname inhoud via vorming 
Lokale doorvertaling 

Schoolvervangende trajecten – Schoolondersteunende trajecten 
Uitbreiding Naft (PrOS-Arktos): (9) 

Bekendheid inhoud van schoolvervangende trajecten (Naft, POT, voortraject) – 
schoolondersteunende trajecten 
Zicht op cijfers (aantal aanmeldingen, aantal gelopen trajecten, aantal aangemelde maar 
niet ingevulde trajecten,…) 
Schoolnabije trajecten (7) 

Groene Zorg (1) 
Lokale initiatieven (1) 
… 

Trajectcoördinatie/regie 
Helikopterzicht lokale sociale kaart (welzijn/werk) (6) 
Overlegtafel onderwijs/welzijn complexe casussen (8) 

… 
  

4.Compensatie 
Warme overdracht (8) 

Naar arbeidsmarkt (3) 
Naar andere vormen van opleiding/kwalificerende 
trajecten 

Exit-brochure op maat van de eigen regio (7) 
Leidraad uitstroomgesprekken (voor school/CLB) (1) 
Monitoring lln? 



27/11/2017 

9 

4/ Opdracht 2 : Thematafels  
Uit de net vermelde thema’s werden volgende thematafels geselecteerd: 

 warme overdracht 
 schoolvervangende trajecten 
 Spijbelen - spijbelactieplan 
 trajectcoördinatie/monitoring 

 
Deze thema’s worden verder uitgepuurd in volgende samenkomsten. 
 

Over de thematafel ‘Warme Overdracht’ volgt al een eerste brainstorming: 
• Probleem is dat, als er uitval is onder de 18 jaar (bvb tijdens 3de jaar), er geen 

overdracht is naar VDAB 
• Idee: VDAB heeft verschillende mogelijkheden die scholen niet kennen 

Infoavond leerlingen/ouders 
Drop in/drop out  

Vacatures 
Bijscholingen 
Verwachtingen VDAB 

Indien toch naar arbeidsmarkt: een zo goed mogelijke 
tewerkstelling verwerven 

   
 

• Kan er contact zijn tussen VDAB en schooldirectie (bvb terug naar school, VDAB 
tewerkstelling, VDAB bijscholing,…) 

• Vraag: kan VDAB een formulier ontwikkelen  om kennis van lln. door te geven 
(kwaliteiten, mogelijkheden,…) en om eerste afspraak te maken. 

• Gesprek met trajectbegeleider 
• Zitdag van VDAB op school??? 
• Bij ouderavond :  

 voor degenen die verder studeren => CLB 
 voor degenen die gaan werken (arbeidsmarkt): VDAB 

  
• CDO: 3 X jaar overleg met CLB, POT (Persoonlijke Ontwikkelings-trajecten) en 

praktijkleerkrachten.  Is het interessant dat VDAB hier ook aanwezig is ??? 
• Lln die stoppen voorafgaande melding zouden bij VDAB moeten aangemeld 

worden.  Hoe kunnen we dit signaal herkennen??? 
 

 

Mensen van VDAB stellen voor hun werking, acties in een 
volgende vergadering uitgebreid toe te lichten 
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5. Toekomst van de werkgroep/Concretisering afspraken naar 2017-18 
 - Bestendiging 

 - Functie: actieve denkgroep, inspiratiegroep 

  - Samenkomsten grote groep: 3 X jaar. 

  -Praktische voorbereiding in kleine groep/werkgroep 
  

  - Regie grote groep: door welzijnscoördinator OCMW 

 

 

VIERDE VERGADERING: 28 september 2017 
1/ School vervangende trajecten 

Aanbod NAFT-Naadloze en Flexibele Trajecten (door Arktos en PrOS) 
Nood en Aanbod op elkaar afgestemd ? Monitoring 

  
2/ ‘Warme Overdracht’      
Voorstellen vanuit vorig overleg 

Schoolintern : detectie en begeleiding (risicolln) VSV 
Schooloverstijgend ism VDAB 
Schooloverstijgend : aanmaak EXIT folder op maat van de regio 

Uitwerking voorstellen : hoe, wie , welk overleg? 
            
3/  Aanpak Spijbelproblematiek  
          Provinciaal Spijbelactieplan : stavaza 
          Lokale implementatie : hoe, wie, welk overleg? 
   
5/ Toekomst STS 
Op welke manier STS binnengebracht binnen de eigen organisatie? 

Leeft het thema: ja/nee? Waarom wel/niet? Wat nodig ? (rondvraag) 
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VIJFDE VERGADERING: 7 december 2017 
 
1/Schets van het verloop van de werkgroep ‘Samen tegen Schooluitval’. 
 
2/Hoe worden de elementen van de werkgroep STS gecommuniceerd  
   en geïntegreerd binnen je organisatie?  Krijg/heb je hiervoor een mandaat ???  Kan je zelf  
   beslissen of ben je ‘luisterend oor’? Hoe wordt de informatie doorgegeven binnen de  
   organisatie ?? Wie neemt beslissingen ???...graag een rondje. 
 
2/Voorstellen rond monitoring /NAFT.   
 
3/Toelichting van de nieuwe spijbelcijfers in Heist-op-den-Berg 
 
4/Lokale integratie van het Provinciaal Spijbelactieplan Provincie Antwerpen.   
 
5/Warme overdracht:  VDAB licht hun aanbod ‘Warme Overdracht’ toe.   
  Hoe kunnen we er mee aan de slag binnen de Heistse scholen?? 
 

 
 


