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Uit Vitesse 

Pedagogisch schoolproject 

Secundair Onderwijs Mol 

2 

Onderwijsopbouwwerk gemeente 
Mol 

 
- 1 FT medewerker 
- Samenwerking met collega’s binnen dienst samenlevingsopbouw: 

 diversiteitsambtenaar, expert armoede,… 
- De dienst samenlevingsopbouw is ingebed binnen OCMW en gemeente 
 
- Opdracht Samenlevingsopbouw: bruggen bouwen tussen mensen en samenleving 

door: 
- Versterken van kwetsbare groepen: vb. fietslessen, computerlessen, 

praatpunt,… 
- Toegankelijkheidstrajecten bij diensten: vb. vrijetijdscheque, diversiteitstraject 

binnen poets,… 
 

- Opdracht onderwijsopbouwwerk: 
- Versterken van kwetsbare groepen: Babbelkousje, Uit Vitesse, studietoelagen 
- Toegankelijkheidstrajecten bij scholen: Solidariteit Op School, Max, 

diversiteitstrajecten,… 
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Ontstaan van Uit Vitesse 

• Wat met leerlingen die probleem gedrag 

vertonen?  

– Time out projecten van  

de Vlaamse Overheid 

– Schorsing 

 

CLB’s 

DSO 

Molse 
scholen 

Wat? 

• Pedagogisch schoolproject 

• Schooluitval voorkomen 

• Onderbreking voor zinvolle tijdsbesteding 

• Intensieve en individuele trajectbegeleiding 

• Begeleiding school en CLB 

• 17 trajectplaatsen binnen Mol 

• 3 tot 10 schooldagen 
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• Leerlingen van alle secundaire scholen in Mol 

• Vanaf de 2de graad 

• Dreiging van schooluitval door storend gedrag 
of door achterliggende problematiek 

• Slaagkansen in het onderwijs zijn aanwezig 

 

 

Voor wie? 

Voorwaarden 

De leerling 

• Vrijwillig 

• Toestemming van de 
ouders 

• Eerste leerjaar, tweede 
graad 

• Trajectplaats capabel 

De school 

• Maximale 
begeleidingsinspanning
en 

• Leerling dossier  

• Leerling blijft 
ingeschreven 

• Leerling keert na het 
traject terug naar de 
school 
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Begeleiding  

• Leerling kiest zelf voor een trajectplaats 

• Verkennend gesprek met trajectplaats 

• Trajectovereenkomst opmaken 

• Werkpostfiche 

• Aanwezigheidslijst 

• Bij afwezigheid, school verwittigen 

• Trajectplaatsen kunnen de begeleiding stop 
zetten mits verwittiging van de school 
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Mogelijke doelstellingen 

Positieve ervaringen opdoen 
Opkrikken van zelfbeeld 

Succeservaringen creëren 
Leren omgaan met stress 

Tot rust komen 
Uitbreiden sociaal netwerk 

Initiatief leren nemen 
Vertrouwensband leren opbouwen met mensen 

Leren op tijd komen 
Gezag leren aanvaarden 

Leren samenwerken 
Dagritme optimaliseren 

Leren praten over problemen 
… 
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Sterke kanten 

• Een vangnet wanneer er geen ruimte is binnen 
het structureel aanbod (Arktos, Cirkant,…) 

• Betrokkenheid van ouders en inspraak van 
leerling maakt dat de meeste trajecten als 
positief worden ervaren 

• Netoverschrijdend samenwerking 

• Samenwerking over verschillende 
beleidsdomeinen heen (sport, jeugd, 
cultuur,…) 

Moeilijkheden Uit Vitesse 

• Positief: er wordt meer gebruik gemaakt van het 
structureel aanbod dan van Uit Vitesse 

• Hoge verwachtingen (contact met de ouders, 
vrijheid van de leerling, invullen van de nodige 
documenten,…) maakt een traject intensief voor 
scholen en CLB’s  

• Door het lage gebruik zijn niet altijd alle 
trajectplaatsen inhoudelijk mee  

• Scholen geven aan extra begeleiding nodig te 
hebben binnen klassen, dit kan Uit Vitesse niet 
aanbieden 
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Contact 

 

Dienst Samenlevingsopbouw Mol 

Jakob Smitslaan 22 

2400 Mol 

014 33 16 19 

samenlevingsopbouw@dsomol.be 


