
NETWERKEN SAMEN 
TEGEN SCHOOLUITVAL

GOOD PRACTICES BINNEN DE PROVINCIES EN BHG



INHOUD

• Inleiding

• Provinciaal spijbelactieplan Antwerpen

• KANS Centraal Meldpunt Brussel

• Minder mazen, meer net (Limburg)

• Trajectbegeleiding (Oost-Vlaanderen)

• Psychische kwetsbaarheid en schooluitval (Vlaams-Brabant)

• De school verlaten zonder kwalificatie? Laat je niet vangen! (West-Vlaanderen)



DE NETWERKEN STS IN EEN NOTENDOP

• Historiek

• Kader

• Opdracht



PROVINCIAAL 
SPIJBELACTIEPLAN 
ANTWERPEN
ELS DUPON



Waarom?

• Spijbelen 

• Risicofactor mbt Zittenblijven => Vroegtijdig Schoolverlaten

• impact op leer - en ontwikkelingskansen

• Aanpak kort op de bal

• Spijbelen aanpakken

• = opdracht school en CLB

• = opdracht politie/parket 

• = opdracht OCJ / SDJ

⮚ Nood aan een duidelijk werkkader

⮚ DOEL : INTEGRALE AANPAK rond spijbelen



Ontwikkeling Provinciaal Spijbelactieplan

• Gebaseerd op :

• Vlaamse krachtlijnen inzake aanpak spijbelproblematiek (2015)

• Spijbelactieplan Stad Antwerpen

• Uitgangspunten 

• Uniform, Sluitend, Aanklampend

• Engagement

• 12 CLB’s + scholen binnen onze provincie

• 27 Politiezones

• 3 OCJ’s en 3 SDJ’s

• 3 Parketten (magistraten en criminologen)



www.provincieantwerpen.be bij Samen Tegen Schooluitval

http://www.provincieantwerpen.be/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/netwerk-samen-tegen-schooluitval/acties/provinciaal-sap.html


Basisprincipes  

• Schema = ideaalschema om zoveel mogelijk jongeren te begeleiden

• Schema schetst de verhoudingen tussen de verschillende partners :  wie komt wanneer in actie en op welke 

manier

• Géén gedetailleerde beschrijving specifieke werking van elke dienst

• Nood aan verfijnen schema ism lokale partners via concrete afspraken op lokaal niveau (bv 

aanmeldingswijze bij lokale politie, spijbelcontract, wijze van terugkoppeling, doorlooptijden,….)



Basisprincipes 

• Zetten van volgende stap in schema : als mogelijkheden binnen behandelende dienst 

ontoereikend (≠uitgeput) zijn om tot verandering te komen

• Partners : gedeelde verantwoordelijkheid en blijvend engagement om SAMEN in te zetten op  

trajecten voor leerlingen

• CLB heeft een draaischijffunctie



www.provincieantwerpen.be bij Samen Tegen Schooluitval

http://www.provincieantwerpen.be/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/netwerk-samen-tegen-schooluitval/acties/provinciaal-sap.html


Na overleg school - CLB  

=> Begeleiding ontoereikend om tot verandering te komen 

=> zinvol om Lokale Politie in te schakelen

SCHOOL meldt leerling aan bij Lokale Politie (contactpersoon spijbelen)

van de woonplaats van de minderjarige (rode lijn school-lokale politie) 
(aanmeldingsformulier spijbelen)



Opvolging door de Lokale Politie :

⮚ Gesprek ouders en minderjarige (optioneel ll basisonderwijs)

⇒ Spijbelcontract

⮚ Spijbelcontract nageleefd -> geen verdere stappen

⮚ Spijbelcontract NIET nageleefd/jongere reeds bekend voor spijbelen

=> Proces-Verbaal (voor inbreuken op de wet op de leerplicht)

⮚ Proces-Verbaal overmaken aan PARKET

!!! Lokale Politie koppelt steeds terug aan school én CLB !!!



BELANG VAN PROCES-VERBAAL !!

= signaal voor CLB dat spijbelproblematiek nog steeds verontrustend is

indien nodig:

⇒ CLB  : M-document mét expliciete vermelding PV-NUMMER 

ifv spijbelen aan OCJ

⇒ Koppeling Lokale Politie – CLB – OCJ - Parketcriminoloog





Belangrijk

• Elke Politiezone : contactpersoon spijbelen

• Elk CLB : spijbelaanspreekpunt

• Documenten : 

⮚ Provinciaal aanmeldingsformulier spijbelen

⮚ Standaard spijbelcontract

• Regionale afspraken

⮚ Jaarlijks partneroverleg per arrondissement

⮚ Arrondissementele Formats

• Monitoring



WEBSITE

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/netwerk-samen-tegen-

schooluitval/acties/provinciaal-sap.html

• Provinciaal Spijbelactieplan : Brochure (A5) en affiche (A3)

• webinar

• Lijst contactpersonen spijbelen Lokale Politie

• Zoekmodule Lokale Politie

• Aanmeldingsformulier

• Spijbelcontract

• Excel monitoring

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/netwerk-samen-tegen-schooluitval/acties/provinciaal-sap.html


Netwerk Samen tegen schooluitval 

Els.dupon@provincieantwerpen.be / 0471 17 37 71

mailto:Els.dupon@provincieantwerpen.be


KANS CENTRAAL 
MELDPUNT BRUSSEL
EVA TROGH



Voorgeschiedenis

• Divers aanbod in Brussel rond schooluitval (van preventie tot compensatie)

• Vanuit STS aanbod in kaart gebracht (inventaris), vaststelling van het platform STS: 

ruim aanbod, maar voor niemand volledig gekend → nood aan een aanspreekpunt, 

centrale regie

• Nood aan overzicht en inzicht in het aanbod, maar ook in de noden van de doelgroep 

→ optimalisering van het aanbod

• Langer bestaande vraag van VGC om met centraal meldpunt in Brussel te werken

• 2017: Triptiek (3 Brusselse CLB’s) richt KANS in met de steun van de VGC

• 2021: meerjarenovereenkomst met VGC, vaste waarde in Brussel



WAT?

• KANS als info- en expertisecentrum rond schooluitval in Brussel en het 

bestaande aanbod (consultfunctie)

• Centraal meldpunt met een actieve toeleiding naar een traject op maat 

binnen een divers aanbod dat continu in beweging is (helikopterzicht en 

centrale toeleiding)

• Brugfunctie tussen de partners: KANS-partneroverleg

• Vanuit centralisatie van alle aanmeldingen en helicopterzicht 

beleidsadviserende functie



HOE?

• Aanmelding door CLB (of via onthaal)

• Organisatie van rondetafels: SAMEN met de leerling, de ouders, de school, het CLB en 

eventuele welzijnspartners zoeken naar het meest passende traject

• 4 halftijdse CLB-medewerkers: rondetafels, toeleiding naar partners, bijsturing waar 

nodig

• Registratiesysteem in LARS ifv vlotte aanmelding en doorgedreven monitoring: 

jaarrapport

• Vanuit casuïstiek en wekelijkse teams: in kaart brengen van de noden: adviesrapport

→ Realisaties zoals kosteloos aanbod van schoolexterne interventies,    

uitbreiding aanbod voor het basisonderwijs, …



Effecten

• Duidelijkheid in toeleiding, 1 aanspreekpunt, centrale kennis

• Samen zoeken = meer motivatie, gedeelde verantwoordelijkheid en alle neuzen in 

dezelfde richting

• Kortere wachtlijsten

• Optimalisatie van het aanbod

• Versterken van het netwerk, brugfunctie



MINDER MAZEN, 
MEER NET
NATHALIE  VANBERGEN



Leer-recht Limburg - www.leerrecht.be

SAMEN: onderwijs & welzijn & werk

Inspireren & 

verbinden

Geïntegreerd & 

duurzaam

Innovatief & 

out of the box

Vanuit Vlaamse lijnen

Samen 1 Plan



Vision without action is daydreaming

Action without vision is a nightmare

Effectief en efficiënt samenwerken in begeleidingstrajecten

Samen1Plan



Hobbels in de realiteit

Niet goed afgestemde hulp

Onduidelijkheid: wie doet 

wat wanneer?

Communicatie en 

afspraken erg tijdrovend

Actuele informatie niet tijdig 

gedeeld

Ad hoc betrokkenen

Hulpvormen sluiten niet aan of 

in verkeerde volgorde

Teveel doelen

1 gezamenlijk plan -> SAMEN1PLAN

Eilandsamenwerking



Werken met een integraal, organisatieoverstijgend plan

Eigenaarschap Krachtgericht Generalistisch

Netwerkgericht Doelgericht Toegankelijk



Werken met de online samenwerkingstool

www.samen1plan.nl



Samen1Plan in Limburg

➢ Ontstaan Samen1Plan – Molendrift, Nederland

➢ Opgepikt door 1gezin1plan “Gezincentraal”, Noord-Limburg

➢ 2-jarig opleidingstraject (opleiding & intervisie) voor geïnteresseerde Limburgse hulpverleningsorganisaties, 

gefaciliteerd door Gezincentraal i.s.m Molendrift.  Deelname van o.a. Vrij CLB Limburg, Leer-recht Limburg, 

CANO Pieter Simenon, Begeleidingscentrum St.-Elisabeth, CKG De Hummeltjes, Arktos vzw, Ligant, Groep 

INTRO,…

2022-2023:

➢ Verder olievlekken in Limburg en daarbuiten (focus op planmatige)

➢ Leer-recht Limburg -> 3 labo’s 





Leer-recht Limburg – www.leerrecht.be

Nathalie Vanbergen, coördinator Leer-recht Limburg (Samen tegen Schooluitval)

nathalie.vanbergen@vrijclblimburg.be

Claudia Geens, coördinator Lerende Netwerken Onderwijs-Jeugdhulp & CANO Pieter 

Simenon

claudia.geens@pietersimenon.be



TRAJECTBEGELEIDING
Oona Somers & Sofie Baert



Oost-Vlaanderen: 2 coördinatoren



Wat als….?

- je voor leerlingen die dreigen uit te vallen een ‘rode draad – figuur ‘ aanstelt ?
- er iemand een leerling begeleidt over de scholen en netten heen?
- er iemand verbinding maakt tussen de leerling, ouders, school en externe partners? 

Pioniers Topunt Gent

• 2016 – 2019 Pilootproject ‘ Routeplanner’ i.s.m. Edith Stein scholengroep en VCLB Gent, 
gefinancierd door Provincie Oost - Vlaanderen

• 2019 – 2020 Samenwerking met Steunpunt Leerrecht Leerplicht ( vzw Topunt)
• 2020 - 2021 Verankering met Steunpunt Leerrecht Leerplicht 



Voor wie?

De leerlingen die aan dit project deelnemen, worden aan de hand van risicofactoren gekozen en voorgesteld door de 

CLB medewerkers (screening) 

Algemene doelstellingen?

• Bevorderen van leermotivatie van de leerlingen

• Optimaliseren van de slaagkansen van de leerlingen 

• De voorbereiding van de leerlingen op de arbeidsmarkt verbeteren

Wat doet de trajectbegeleider? 

• het project `routeplanner ´ coördineren 

• de leerling ondersteunen bij het opnieuw verwerven van inzicht op het eigen toekomstperspectief 

• betrokkenen ondersteunen door daarbij continuïteit, afstemming, timing van hulpverlening te garanderen



Rol Samen Tegen Schooluitval: de werking kenbaar maken in verschillende regio’s

- Momenteel projectaanvraag uitwerken regio Oudenaarde - Ronse

(De aanleiding kwam vanuit Ronse, nl. het lokaal bestuur, dat in het kader van het Armoedebeleidsplan zoveel 

mogelijk OU wil terugdringen. Doordat de schoolloopbanen zich in Oudenaarde afspelen, is samenwerking 

aangewezen) 

- Hoe pakken we dit aan? 

Samenwerking tussen de lokale besturen (werkingsmiddelen) en LOP

Netoverstijgend project GO! CLB en VCLB ZOV



PSYCHISCHE 
KWETSBAARHEID EN 
SCHOOLUITVAL
AN HESSELS

Provincie Vlaams-Brabant



Waarom dit thema?

Provinciaal platform: één van de thema’s die telkens terug naar voor komt

Psychisch kwetsbaar?

•Internaliserende en externaliserende problematiek

•Frequenter probleem dan vroeger?

•Internaliserende vallen vaak minder op, bv veel doktersbriefjes

•Lukt vaak niet om (voltijds) naar school te komen -> grotere kans op geen kwalificatie

•Scholen vaak met handen in haar, zijn geen ‘therapeuten’

•Voor de lln zelf ook vaak moeilijker om te studeren, grotere kans op afhaken



Doelen?

• Know how van de geestelijke gezondheidszorg nodig (zowel binnen onderwijs als 

jeugdhulp)

• Vroegdetectie/interventie van kwetsbare leerlingen en gezinnen

• Scholen en CLB’s sterker maken in het voorkomen van schooluitval (+ ook 

schoolexterne interventies)

• Samenwerking, kennis van het landschap



Hoe aanpakken?

• Specifieke acties rond het thema

• Vorming in samenwerking met Yuneco met terugkomdag

• Jaarlijks intervisies Yuneco rond psychische kwetsbaarheid en schooluitval

• Consultdesk Yuneco rond het thema

• Geestelijke gezondheidszorg meenemen in verschillende acties van het actieplan

• Provinciaal Platform + Stuurgroep samen met project lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs

• Actiedagen

• Samenwerking als voornaamste doel



Uitdagingen



DE SCHOOL VERLATEN 
ZONDER KWALIFICATIE? 
LAAT JE NIET VANGEN
ANNICK STEYT



Het netwerk ‘Samen tegen schooluitval’ West-Vlaanderen ontwikkelde i.s.m. de 

provincie West-Vlaanderen, de VDAB, De CLB's en het huis van het leren de 

uitstroombegeleiding ' De school verlaten zonder kwalificatie? Laat je niet vangen..' 

De uitstroombegeleiding legt de focus op 

• de informatieverstrekking, 

• het versterken van keuzecompetenties en 

• de begeleiding naar levensloopbaanactiviteiten van jongeren die dreigen 

ongekwalificeerd uit te stromen.



Doelstelling:

Met de uitstroombegeleiding willen we de jongere die dreigt ongekwalificeerd uit te 

stromen, ondersteunen met een afrondend gesprek, gericht op de toekomst en op 

mogelijke hulpbronnen.

We motiveren deze jongere om zijn/haar studies af te werken. We bespreken 

andere leerwegen naar een kwalificatie indien de jongere niet meer gemotiveerd is 

zijn/haar traject af te werken in de huidige leerweg/onderwijsvorm.



Vertrekkende van volgende invalshoeken:

Ik wil een kwalificatie behalen of een vorming volgen

Ik wil gaan werken

Ik wil beide combineren

Ik wens hulp bij het maken van deze keuze



Ik wil een kwalificatie behalen of een vorming volgen

• Welke andere leerwegen leiden naar 

• een diploma secundair onderwijs

• een andere kwalificatie

• Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

• Welke kwalificatie kan er behaald worden?

• Waar meer informatie?



Ik wil gaan werken

De VDAB: 

• Wat, waarom inschrijven en hoe? 

• Hulp bij solliciteren

• Info rond jobs 

• Info rond beroepen 

• Beroepen oriëntatietest 

• Knelpuntberoepen

• Begeleiding

Waar meer informatie?



Ik wil beide combineren

• Hoe?

• Wat van kwalificatie kan er behaald worden?

• Wat met groeipakket?

• Wat met schooltoelage?

• Waar meer informatie?



Ik wens hulp bij het maken van deze keuze

De leerwinkel

• Aanbod?

• Contact?

• waar meer informatie?

De onderwijskiezer

CLB chat

Website VDAB



De uitstroombegeleiding bestaat 

uit: 

Affiche campagne.

De flyer: ‘De school verlaten zonder 

kwalificatie? (ver)ken je opties’.

De leidraad: ‘De school verlaten zonder 

kwalificatie? Een leidraad voor een gesprek’

De brochure: ‘De school verlaten zonder 

kwalificatie? (ver)ken je opties’.



Een leidraad voor een gesprek:

• Informatie over de gevolgen van ongekwalificeerd uitstromen.

• Overzicht van de opties van de jongere na het ongekwalificeerd uitstromen.

• Informatie over VDAB en IDV 

• Informatie over de leerwinkel

• Contactgegevens en websites

• Andere hulpbronnen



Online tool

https://www.samentegenschooluitval-wvl.be/uitstroombegeleiding/online-tool

https://www.samentegenschooluitval-wvl.be/uitstroombegeleiding/online-tool

