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De cursist op Crescendo CVO

• Doorheen de jaren is het profiel van de cursist sterk 
veranderd:
• veel 18- tot 21-jarigen
• vaak rechtstreeks doorstromend vanuit school
• slechte schoolervaringen
• leer- en ontwikkelingsstoornissen
• faalangst
• problematisch uitstellen
• persoonlijke en familiale problemen
• zwakke profielen
• anderstalige nieuwkomers



Zorgbegeleiding op Crescendo CVO

• Geen CLB in volwassenenonderwijs

• Oprichting Campuspunt (zorg- en trajectbegeleiding)

• Taken zorgbegeleiders:
• profiel nieuwe cursisten in kaart brengen
• uitnodigen van cursisten op basis van startprofiel, problemen 

gesignaleerd door leerkrachten of op vraag van de cursist zelf
• aanmaken zorgpaspoorten in overleg met cursisten
• organiseren faalangstbegeleiding
• geven van individuele studiebegeleiding
• verzorgen van externe contacten
• volgen van nascholingen en organiseren van bijscholingen voor 

collega's
• voorzien in crisisopvang



Zorgbegeleiding op Crescendo CVO

• Doel: cursisten ondersteunen bij schooltraject én uitval 
vermijden

• Nood aan samenwerking met externe partners
• sociale kaart

• intervisie

• hulp bij moeilijke casussen

• opstarten extern hulpverleningstraject



Wat is PrOS?

• PrOS = Positieve relaties Op School

• Dienst van CGG De Pont (Mechelen)

• Samenwerking met scholen

• Psychosociale begeleiding aan 'maatschappelijk 
kwetsbare' jongeren



Wat doet PrOS?

• Moeilijkheden vanuit gehele context bekijken
• verontrustende signalen: terugtrekken, afhaken, 

afwezigheden, …
• moeilijke thuiscontext: oorzaak?
• gedragsmoeilijkheden
• …

• Gesprekken voeren, verder opvolgen en/of 
doorverwijzen

• Herstelgericht werken
• focus niet op dader en straf, maar op herstel
• verbindend werken



Wat doet PrOS?

• Doel PrOS:
• welzijn vergroten

• kans op slagen verhogen

• vlot schoolparcours faciliteren

• maatschappelijke kansen vergroten



Samenwerking: Stappenplan

Opmerken moeilijkheden

Gesprek cursist en zorgbegeleider

Bespreking Campuspunt

Inschatten noden samen met PrOS

Rondetafelgesprek met PrOS, zorgbegeleider en cursist

Opstart PrOS-begeleiding

Terugkoppelgesprekken



Voorbeeldcasus PrOS-begeleiding

• Cursiste met Afghaanse origine

• Sinds enkele jaren in België

• Banden met gezin (papa, mama, broers en zussen) 
volledig verbroken omwille van trauma, niet naar school 
mogen gaan van papa, uitgehuwelijkt worden, …

• Woont alleen, enige netwerk is vriendje en diens mama

• Angst om contacten te leggen met medecursisten, 
omdat ze voor leven vreest als ouders haar vinden

• Zeer gemotiveerd, maar schoolparcours is zwaar door 
persoonlijke problemen en schoolachterstand



Voorbeeldcasus PrOS-begeleiding

• Opstart PrOS-begeleiding:
• ondersteuning op school via zorgbegeleiding:

• faalangstbegeleiding

• studiebegeleiding

• zorgpaspoort

• ondersteuning via PrOS-begeleidster:
• individuele gesprekken met doorverwijzing voor EMDR-therapie

• uitbreiden sociale netwerk

• begeleiding bij zoektocht huisvestiging



Voorstelling Edusprong-project



Edusprong projectaanvraag 1: 
Het aanpakken van de ongekwalificeerde uitstroom naar een diploma 
secundair onderwijs door middel van een integrale benadering: 
toeleiding, aanbod en begeleiding. 

Toeleiding: 

Doelstelling

✓ Instroom cursisten optimaliseren door een duurzame samenwerking met de meest 
cruciale doorverwijzers in de Mechelse regio via een warme overdracht.  

Wie benaderen?

✓Secundaire scholen

✓Doorverwijzers in de sociale sector, organisaties die met NEET jongeren werken

Hoe benaderen?

✓Update adressenbestand: specifieke contactpersonen per richtgraad en opleiding 
(vb. graadcoördinatoren, klasmentoren)

✓Gericht infomateriaal ontwikkelen, infosessies ter plaatse, webinars, mailings en 
nieuwsbrieven



Edusprong projectaanvraag 1: 
Het aanpakken van de ongekwalificeerde uitstroom naar een diploma 
secundair onderwijs door middel van een integrale benadering: 
toeleiding, aanbod en begeleiding. 

Stavaza?

✓Aanwerving 0,5 FTE van 1/01/2022 – 31/12/2022

✓Goede samenwerking met Leerwinkel Mechelen: uitwisseling gegevens

✓Pitch op Mechelse platformen rond onderwijs en Scholengroep

✓Infosessies bij doorverwijzers (TKO is niet gekend + foute informatie 
circuleert)

✓Aanwezigheid op jobbeurzen en events

✓Start maandelijkse rondleidingen op de campus

✓Contact scholen 
✓ weinig reactie

✓ moeilijk om de juiste contactpersonen te achterhalen

✓ nadenken over ‘aanpak’



Zijn er nog vragen?


