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Inleiding 

KANS Centraal Meldpunt Brussel startte in september 2017. Intussen rondden we dus het tweede 
werkingsjaar af. KANS is enerzijds een informatiecentrum rond alles wat met schooluitval te maken 
heeft in Brussel, anderzijds fungeren we als centraal meldpunt voor alle mogelijke vormen van 
schoolexterne interventie in de preventie van schooluitval. Dat wil zeggen dat trajecten in deze 
schoolexterne interventies steeds centraal worden aangevraagd via KANS en dat het KANS-team 
instaat voor de regie van een traject op maat van de leerling. Aanmeldingen gebeuren via het CLB, al 
kan een jongere zichzelf ook rechtstreeks aanmelden bij KANS. Door middel van rondetafels gaan we 
met alle betrokkenen op zoek naar het meest optimale traject voor de leerling. Dat wil zeggen dat we 
breder kijken dan schoolexterne interventies en ook mee nadenken over mogelijke stappen binnen 
hulpverlening. 

KANS heeft een belangrijke registratieopdracht. We dienen zicht te krijgen op de voornaamste 
kenmerken van de doelgroep, op de gelopen trajecten en de kwaliteit daarvan en op de noden en 
hiaten die er nog zijn in het netwerk. Dat vereist een goed registratiesysteem dat in de loop van de 
voorbije twee schooljaren ontwikkeld werd, met de steun van de VGC. Dit jaarrapport is voor het eerst 
gebaseerd op dit registratiesysteem. Het laat ons toe niet alleen de aanmeldingen efficiënt te laten 
verlopen, maar ook ons dossier hierin op te bouwen, zoals dat ook binnen de reguliere CLB-opdracht 
verwacht wordt. We registreren hier ook onze teamvergaderingen, tussentijdse overlegmomenten, de 
rondetafels, de opgestarte trajecten, de effectief gelopen trajecten en de evaluaties hiervan. Onze 
trajectaanbieders vullen een follow-up in, zodat we een correct beeld kunnen schetsen van de gelopen 
trajecten. Aan ouders, leerlingen en scholen wordt gevraagd een evaluatie in te vullen van het gelopen 
traject. 

Omdat groepen tot op heden nog niet via LARS aangemeld kunnen worden, werd er voor de 
aanmelding van de groepen een alternatief systeem ontwikkeld. De lay-out van de grafieken zal 
daardoor dus wat verschillend zijn. 

Met dit jaarrapport willen we het beleid en de lezer een aantal inzichten meegeven rond onze 
doelgroep. Het jaarrapport geeft een weergave van enkele cijfers en ervaringen, maar is geen 
onderzoek. Bijgevolg wordt de tekst ook beperkt tot de vaststellingen die gedaan kunnen worden op 
basis van de cijfers. Hier en daar wordt dit aangevuld met enkele praktijkbevindingen en hypothesen. 

Er zal regelmatig verwezen worden naar risicofactoren voor schooluitval en onderzoek dat daarrond 
gedaan werd. We verwijzen hier naar de infobundel die uitgewerkt werd in het kader van de opdracht 
‘Samen tegen schooluitval Brussel’, als referentiepunt voor de studies waarop we ons baseren: 
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Infobundel%20STS_0.pdf.  

 

  

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Infobundel%20STS_0.pdf
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1 Basisonderwijs 
 

1.1 Aanmeldingen voor individuele leerlingen 
 

1.1.1 Aanmeldingen 
 

Het CLB meldde in het voorbije schooljaar 38 leerlingen uit het basisonderwijs aan bij KANS voor een 
traject op maat. In onderstaande grafiek wordt de spreiding van de aanmeldingen over het schooljaar 
weergegeven. 
 
Als we dit vergelijken met vorig schooljaar, stellen we een stijging vast van het aantal aanmeldingen. 
Vorig jaar waren er 31 aanmeldingen voor individuele trajecten in het basisonderwijs. We weten dat 
dit een onderschatting is van de werkelijke nood. Gezien het eerder beperkte aanbod hebben we hier 
ook nooit actief promo rond gevoerd. Het aanbod is immers al snel volzet. We weten ook dat niet altijd 
wordt aangemeld, hoewel de nood er zeer expliciet is. Dat zien we in situaties waar de verplaatsing 
niet haalbaar is voor de ouders.  
 
Grafiek 1: Spreiding aanmeldingen voor het basisonderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 

De aanmeldingen voor het basisonderwijs situeren zich vooral in het eerste trimester. We kregen 20 
aanmeldingen in de eerste twee maanden. Redenen hiervoor zijn vooral te zoeken in de wachtlijst van 
het voorgaande jaar en een aantal heropstartende leerlingen.  
 
Na de kerstvakantie zien we de aanmeldingen nog stijgen tot februari, nadien nemen zij verder af. De 
beeldvorming dat er toch geen plaats is, is mogelijks een rem op aanmelding. De aanmeldingen die in 
juni nog binnenkomen, zijn vaak al bedoeld voor het komende schooljaar. 
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1.1.2 Profiel van de aangemelde leerlingen 
 
1.1.2.1 Geslacht 

 
Er zijn slechts 2 meisjes aangemeld, de overige 36 leerlingen zijn jongens. Dat is vergelijkbaar met vorig 
schooljaar. We zien dat jongens oververtegenwoordigd zijn in de aanmeldingen van KANS. Dat is geen 
verrassing. Jongens kampen in het algemeen meer met motivatie- en gedragsproblemen en zullen bij 
moeilijkheden vaker externaliserend gedrag vertonen. Zoals ook in het jaarverslag van vorig schooljaar 
staat vermeld, wordt dit meestal gekaderd vanuit de ‘typische’ jongenskenmerken. Toch valt er heel 
wat te zeggen voor gendersensitief onderwijs. Het is dan ook fijn vast te stellen dat dit thema mee 
opgenomen staat in het bestuursakkoord van VGC. 
 

1.1.2.2 Leeftijd en leerjaar 
 
Grafiek 2 geeft de verdeling weer van de aanmeldingen voor het basisonderwijs naar leeftijd. Dit is de 
leeftijd van het kind op het moment van aanmelding. We stellen een goede spreiding vast over de 
leeftijden heen, met een iets sterkere vertegenwoordiging door de 11-, 12-jarigen.  We zien daarnaast 
toch ook heel wat jonge kinderen die worden aangemeld. In de praktijk stellen we in het basisonderwijs 
vast dat aan de basis van de aanmelding vaak ernstige emotionele problemen of problemen thuis 
liggen, die zich uiten in grensoverschrijdend gedrag op school. 
Dat er geen 7-jarigen werden aangemeld (vorig schooljaar nog de grootste groep), zien we eerder als 
een toevalligheid, gezien het grotere aantal 6- en 8-jarigen. 
 
Grafiek 2: Verdeling van de aanmeldingen naar leeftijd voor het basisonderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 

In de volgende grafiek zien we de verdeling naar leerjaar. Die sluit uiteraard vrij goed aan bij 
bovenstaande grafiek, maar geeft een iets ander beeld, voornamelijk omwille van de schoolse 
vertraging van leerlingen. We zien hier eveneens geen aanmeldingen vanuit het tweede leerjaar, 
terwijl dit vorig jaar de grootste groep was. Dit ligt in lijn met de ontbrekende 7-jarigen en zien we 
eerder als een toevalligheid. Het derde en vijfde leerjaar scoren het hoogst, gevolgd door het eerste 
leerjaar (!). 

Daarnaast zien we dat de aanmeldingen uit het buitengewoon basisonderwijs gesteld worden vanuit 
type 3 (3), type 9 (2) en type basisaanbod (1). 
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Algemeen kunnen we stellen dat de jonge leeftijd van deze kinderen in combinatie met het moeizaam 
functioneren op school een grote risicofactor betekent naar schooluitval toe. Het is dan ook zinvol hen 
van jongs af goed op te volgen en de nodige begeleiding te voorzien. 
 

Grafiek 3: Verdeling van de aanmeldingen naar klas voor het basisonderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 

 
 
1.1.2.3 Scholen 

 
Omwille van privacyredenen kunnen geen cijfers per net of school opgenomen worden in dit 
jaarverslag. We kunnen wel meegeven dat we bij analyse een goede spreiding vaststellen van de 
aanmeldingen voor het basisonderwijs over de basisscholen. Uitgezonderd in het buitengewoon 
basisonderwijs, deed een CLB voor maximum twee leerlingen van dezelfde school een aanmelding. We 
blijven dus vaststellen dat scholen, ondanks de kennis over het aanbod, niet ‘makkelijker’ aanmelden 
omdat het aanbod bestaat, maar het blijven inzetten waar het echt noodzakelijk is. Dit blijven we in 
onze dagdagelijkse werking ook vaststellen. 
 
Het hoger aantal aanmeldingen vanuit het buitengewoon basisonderwijs kon wel niet allemaal 
omgezet worden in trajecten, omdat er niet steeds een aanbod was dat tegemoet kwam aan de vraag. 
Als we kijken naar de verhouding van de aanmeldingen tussen het gewoon en het buitengewoon 
onderwijs, is dat een verhouding van 31 ten opzichte van 38 leerlingen. 19% van de aanmeldingen 
komen uit het buitengewoon basisonderwijs, 81% uit het gewoon basisonderwijs. 
 
 
1.1.2.4 Woonplaats leerling 
 
Tabel 2 geeft een overzicht van de woonplaats van de aangemelde leerlingen uit het basisonderwijs. 
Opmerkelijk is het hoog aantal leerlingen met woonplaats Sint-Jans-Molenbeek. Op zich is het ook een 
gemeente met een hoog aantal schoolgaande kinderen als we dit in Brussels perspectief bekijken, 
maar met 9 aanmeldingen  steken zij opmerkelijk hoog boven de andere gemeenten uit.  
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Tabel 1: Aanmeldingen basisonderwijs naar woonplaats leerling, schooljaar 2018-2019 

Postcode  Gemeente Aantal 
1080 Sint-Jans-Molenbeek  9 
1020 Laken 3 
1030 Schaarbeek 3 
1180 Ukkel 3 
1050 Elsene 3 
1082 Sint-Agatha-Berchem 2 
1160 Oudergem  1 
1140 Evere 1 
1081 Koekelberg 1 
1070 Anderlecht 1 
1000 Brussel-Stad 1 
1210 Sint-Joost-ten-Node 1 
1083 Ganshoren 1 
1853 Strombeek-Bever 1 
1702 Groot-Bijgaarden 1 
1502 Lembeek 1 
1740 Ternat 1 
1750 Lennik 1 
1760 Roosdaal 1 
2830 Willebroek 1 

 Onbekend 1 
Totaal 

 
38 

Bron: KANS-registratietool LARS 

 
 
1.1.2.5 Taal 
 
Grafiek 4: Verdeling van de aanmeldingen naar thuistaal voor het basisonderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 

 
De grafiek geeft aan dat de overgrote meerderheid van de aangemelde leerlingen thuis Frans spreekt. 
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1.1.2.6 Schoolse vertraging  
 
Onderstaande grafiek geeft het aantal jaren schoolse vertraging weer dat de leerlingen uit het gewoon 
basisonderwijs hebben bij aanmelding bij KANS. De meerderheid van de aangemelde leerlingen zit op 
leeftijd (22), hoewel toch 7 leerlingen 1 jaar en 3 leerlingen 2 jaar schoolse vertraging hebben.  
 
Grafiek 5: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal jaren schoolse vertraging voor het basisonderwijs, 
schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 

 
 
1.1.2.7 Schoolwissels 

 
Grafiek 6: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal schoolwissels voor het basisonderwijs, schooljaar 2018-
2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 

 
Minder dan de helft van de leerlingen deed zijn traject in het basisonderwijs in dezelfde school, met 
name 12 leerlingen. 13 leerlingen verwisselden 1 keer van school, 11 leerlingen verwisselden 2 keer of 
vaker van school. Voor een leerling konden we dit niet registreren (‘0’, dit wijst op een verkeerde 
registratie die we er niet kunnen uithalen).  
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We weten uit onderzoek dat schoolwissels een voorspellende waarde hebben naar schooluitval toe. 
We stellen toch vast dat meer dan de helft van de aangemelde kinderen minsten 1 schoolwissel kenden 
in het basisonderwijs. Als we zien hoe hoog dit aantal kan oplopen bij een aantal kinderen, is dit een 
belangrijk knipperlicht voor de school.  
 
In het volgende schooljaar zullen we de operationalisering van deze indicator onder de loep nemen. 
We vragen het aantal basisscholen te registreren. Vroeger vroegen we naar het aantal schoolwissels. 
Mogelijks kan hier nog verwarring op zitten. Dit zou voor een onderschatting van het aantal kunnen 
zorgen. Bovendien moeten we bekijken hoe we omgaan met de overgangen naar een andere school 
als gevolg van de overstap van het kleuter- naar het lager onderwijs. Dit zou voor een overschatting 
van het aantal kunnen zorgen. 
 
 
1.1.2.8 Problematische afwezigheden 
 
We startten dit schooljaar met de registratie van meerdere afwezigheidscodes. Vorig jaar stelden we 
vast dat basisschoolleerlingen bij aanmelding bij KANS zelden problematisch afwezig zijn. We beslisten 
de afwezigheidscodes te nuanceren en ons niet alleen te baseren op B-codes (B=halve dag 
problematisch afwezig). Vaak moeten ook de andere afwezigheidscodes in acht worden genomen, om 
een volledig zicht te verkrijgen op de werkelijke aanwezigheid van de leerling op school. Niet zelden 
zijn er immers al heel wat afwezigheden op basis van een Z- en/of D-code (Z = halve dag afwezig met 
ziektebriefje van thuis, D = halve dag afwezig met doktersbriefje). Dat is nuttige informatie die zeer 
bruikbaar is in de dagelijkse werking en ons een correcter beeld geeft. In cijfers is dit moeilijker weer 
te geven. Een leerling kan immers de verschillende codes cumuleren, maar kan evengoed slechts 
gebruik maken van één soort code. Dat kunnen we niet uit deze cijfers halen. We geven de cijfers hier 
mee voor de volledigheid. 
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Grafiek 7: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal B-, D-, Z- en andere-codes voor het basisonderwijs, 
schooljaar 2018-2019 

          

     
Bron: KANS-registratietool LARS 

 
                
De problematiek van de aangemelde leerlingen in het basisonderwijs lijkt zich zelden te uiten in 
afwezigheden, zoals duidelijk wordt in bovenstaande grafieken. Die vaststelling ligt in de lijn van de 
vaststelling van vorig schooljaar. Een nuancering naar verschillende soorten afwezigheidscodes 
verandert dit beeld niet. 
 
 
1.1.2.9 Risicogedrag 

 
Grafiek 8: Verdeling van de aanmeldingen naar aard van het risicogedrag voor het basisonderwijs, schooljaar 
2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
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De overgrote meerderheid van de aanmeldingen in het basisonderwijs worden gedaan in het kader 
van grensoverschrijdend gedrag (33). Drie leerlingen werden aangemeld omwille van internaliserend 
gedrag en/of depressieve kenmerken. Eén leerling werd aangemeld omwille van pure demotivatie en 
één leerling omwille van een andere reden, zijnde ‘verbale en fysieke agressie bij onveiligheid en 
angst’. 
 
Hoewel grensoverschrijdend gedrag de voornaamste reden is voor aanmelden, is dit beeld toch een 
stuk genuanceerder in het secundair onderwijs. We stellen vast dat de draagkracht van scholen en 
leerkrachten in het basisonderwijs vaak overschreden wordt omwille van ernstige gedragsproblemen. 
Depressieve kenmerken en internaliserend gedrag is vaak minder zichtbaar en storend dan 
externaliserend probleemgedrag. Het risico is wel dat dit gedrag onderhuids verder blijft woekeren 
omdat het onder de radar blijft en daardoor minder gedetecteerd wordt. Mogelijks wordt ook gedacht 
aan andere hulpverlening in dit geval en wordt niet meteen de reflectie gemaakt om aan te melden bij 
KANS. Tenzij de leerling gebaat is met een rustmoment in de week, kan dit ook de meest correcte 
inschatting zijn, afhankelijk van de casus. Een andere hypothese is dat leerkrachten zich vaardiger 
voelen in het omgaan met deze problemen dan met ernstige gedragsproblemen, die uiteraard ook een 
grotere druk leggen op de klasgroep en het lesgebeuren. 
 
 
1.1.2.10 Tucht 

 
Om een zicht te hebben op de verhouding tussen het aantal uitsluitingen in het basisonderwijs in 
Brussel en de aanmeldingen bij KANS, vroegen we de aanmelders aan te geven of er al dan niet tucht 
lopende was voor de aangemelde leerling. We stellen volgende cijfers vast:  

● Dit schooljaar werd geen enkele leerling aangemeld wanneer hij al uitgesloten was, wat een 
vooruitgang is ten opzichte van vorig schooljaar (3). Dit heeft allicht ook te maken met de 
betere bekendheid van KANS.  Vorig jaar werden leerlingen soms aangemeld vanuit de 
bemiddelingscel van het LOP, dat was dit jaar niet het geval. Allicht maken scholen en CLB’s 
zelf sneller de reflex om aan te melden.  

● Voor 6 leerlingen was er reeds een tuchtprocedure opgestart.  
● Voor 2 leerlingen dreigde een tuchtprocedure.  

 
Uiteraard zien we dit cijfer graag in de omgekeerde richting evolueren en hopen we dat scholen sneller 
aanmelden om een tuchtprocedure te vermijden. Uiteraard is daar dan wel een afdoend aanbod voor 
nodig om dit te ondervangen. 
 
 
1.1.2.11 Betrokkenheid hulpverlening 
 
In de aanmeldingsfiche wordt gepeild naar de ambulante en residentiële hulpverlening die betrokken 
is op het moment van aanmelding. De betrokkenheid van het ondersteuningsnetwerk wordt 
afzonderlijk bevraagd in een apart item. Hieruit blijkt dat bij 12 van de 38 aanmeldingen het 
ondersteuningsnetwerk betrokken was.  
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Drie kinderen verblijven in een residentiële setting: 2 kinderen in pleegzorg, 1 kind in CKG Sloebernest. 
Kijken we naar de betrokken ambulante hulpverlening in onderstaande tabel, stellen we het volgende 
vast: 

● Contextbegeleiding scoort het hoogst en was in 6 casussen actief op dat moment. 
● Psychiatrie (5) en psychologische begeleiding (4) staan op de tweede en derde plaats. Dit lijkt 

een onderschatting te zijn. Aanmelders registreren 10x ‘Andere’. Bij concretisering blijkt het 
hier 4x om de begeleiding door een psychiater te gaan en 1x een privépsychologe ed. Dit zal 
volgend schooljaar explicieter opgenomen worden in de aanmeldingsfiche om verwarring te 
vermijden. 

● In enkele casussen zijn diensten betrokken die verwijzen naar een moeilijke thuissituatie: 
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), Sociale dienst van de Jeugdrechtbank (SDJRB), 
Onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum (OOOC), Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling (VK). 

 
Grafiek 9: Verdeling van de aanmeldingen naar betrokken hulpverlening voor het basisonderwijs, schooljaar 
2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 

 
Vanuit KANS maken we steeds de afweging of een traject via KANS aangewezen is. Soms zijn de 
problematieken zo zwaar dat ze minder passen binnen het aanbod van onze partners. In dat geval 
denken we eerder richting hulpverlening als dat nog niet geactiveerd werd. Soms is er geen aanbod 
binnen KANS dat tegemoet komt aan de gestelde vraag. In beide gevallen geven we een advies. Dat 
gebeurde bij vier van de 38 aanmeldingen. We gaan dan telefonisch in overleg met de CLB-
medewerker om samen op zoek te gaan naar een alternatief. Het is immers de opdracht van de CLB-
medewerker om vanuit de draaischrijffunctie de aangewezen hulp te bespreken met de ouders en hen 
te ondersteunen in de eventuele opstart hiervan. Soms wordt toch een rondetafel georganiseerd om 
out-of-the-box op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. 
 
In het basisonderwijs is het geven van een advies eerder uitzonderlijk. Enerzijds zijn de aangevraagde 
trajecten een noodzaak om enerzijds de klas en de leerkracht meer ademruimte te geven en anderzijds 
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de leerling zelf positieve ervaringen in een andere context te laten opdoen. Anderzijds biedt Tigo een 
therapeutische setting met veel expertise in het omgaan met jonge kinderen met ernstige emotionele 
en gedragsproblemen. Soms is echter de problematiek te groot om gedragen te worden door de 
bestaande initiatieven. 
 
Gezien de ernst van de aangemelde situaties stellen wij vast dat het aanbod voor het basisonderwijs 
onontbeerlijk is om deze kinderen aan boord te houden en vanuit scholen de nodige energie te blijven 
inzetten om met het betrokken kind en zijn context aan de slag te gaan. 
 

1.1.3 Rondetafels 
 
KANS organiseerde 14 rondetafels in het kader van trajecten in het basisonderwijs. Het gaat hier niet 
om 14 leerlingen. Voor sommige leerlingen organiseren we meerdere rondetafels omwille van de 
moeilijkheden in het traject. In het basisonderwijs doen we eerder in beperkte mate rondetafels. 
Omdat het aanbod beperkt is, zijn de opties gelimiteerd. Op basis van de aanmelding kunnen we 
meestal rechtstreeks doorverwijzen naar de aangewezen partner. Deze partners organiseren dan 
hun eigen rondetafel waarin ze de noden uitklaren en in kaart brengen, alvorens op te starten. 

 

 

1.1.4 Trajecten 
 
1.1.1.1 Aangeboden en opgestarte trajecten  
 
Van de 38 aangemelde leerlingen werden er voor 32 leerlingen 34 trajecten aangeboden. Sommige 
leerlingen kregen een combitraject (traject bij meerdere aanbieders) aangeboden. Een overzicht van 
de aangeboden trajecten is weergegeven in grafiek 10. Hierin zien we dat we twee grote aanbieders 
hebben in het basisonderwijs: Tigo en Abrusco met het aanbod van Weer-Staan. Daarnaast werden 
nog een aantal trajecten voorgesteld op de Wereld van Indra (3) en bij een aantal andere aanbieders 
(3), zijnde Try-out, de Bakermat en het avondaanbod van Weer-Staan binnen Abrusco. 
 
Grafiek 10: Aantal trajecten per aanbieder voor het basisonderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
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We zien dat hier ook drie doorverwijzingen naar Abrusco Weer-Staan Klasactie staan opgenomen. 
Deze horen in principe thuis bij de groepsgerichte aanmeldingen en staan daar ook opgenomen. Om 
dubbeltellingen te vermijden, spreken we dus over 34 trajecten. Ze staan hier ook opgenomen omdat 
de klasactie besloten werd op basis van een rondetafel of overleg. Van deze 34 trajecten werden 14 
trajecten niet opgestart. De redenen hiervoor zijn divers: 
 

• Praktische redenen (4): bvb. een verhuis, de verplaatsing blijkt niet haalbaar te zijn, … 
• Andere (4): opgegeven redenen: effect ondersteuningsnetwerk afwachten, school heeft toch 

meer nood aan een klasactie, opstart STOP 4-7 
• Geen bereidheid meer van de ouders (2) 
• Het is niet langer nodig (1) 
• Hulpverlening werd opgestart (1) 
• Geen bereidheid bij de leerling (1) 
• Geen bereidheid bij de aanbieder, draagkracht (1) 

 
Zoals aangegeven werd niet elk traject opgestart. We bekijken hoe we in onze registratietool hier een 
overzichtelijke grafiek van kunnen maken.  
 
We kunnen alvast het volgende meegeven: 

• Tigo is de grootste aanbieder binnen het basisonderwijs. 18 trajecten werden aangeboden. Dit 
is een grote stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toen waren dat er 8.  9 leerlingen werden 
op een wachtlijst gezet, die daar toch enige tijd op stonden. In de praktijk werden 6 trajecten 
niet opgestart. Voornaamste reden was de verplaatsing die te ver bleek, daarnaast werd 2x 
‘Andere reden’ opgegeven. Er werden dus 12 trajecten effectief  opgestart door Tigo. Grafiek 
11 geeft wel aan welke trajecten het meest aangewezen werden bevonden door KANS voor 
de aangemelde leerlingen. Daaruit blijkt dat er een grote nood is aan dergelijke trajecten.  

• Drie keer werd een andere aanbieder ingeschakeld: Try-out, Bakermat en Abrusco met het 
avondaanbod van Weer-Staan. Dit zijn allen partners van KANS en doen een aanbod voor +12-
jarigen, dus ook voor leerlingen in het basisonderwijs die 12 jaar zijn.  

• Een individuele begeleiding Weer-Staan bij Abrusco werd 11x aangeboden (mentoraat en 
individuele begeleiding Weer-Staan is hetzelfde, aangevuld met 1x ‘Andere aanbieder’).  Twee 
leerlingen stonden enige tijd op de wachtlijst. 7 van deze trajecten werden effectief opgestart. 
Reden voor niet opstarten waren draagkracht bij de aanbieder, niet meer nodig, geen 
bereidheid van de ouder, andere. 

• Weer-Staan Klasactie (Abrusco) werd drie keer voorgesteld. In dit geval was een aanpak met 
een groep meer aangewezen. Vaak heeft dit te maken met de jonge leeftijd van het kind. In 
dat geval wordt meer met groepjes rond weerbaarheid gewerkt dan individueel. Eén klasactie 
daarvan werd geannuleerd. Deze klasacties staan zoals eerder aangegeven ook opgenomen bij 
de groepsgerichte aanmeldingen en moeten van de trajecten afgetrokken worden om 
dubbeltelling te vermijden. Het is wel relevant om ze hier op te nemen aangezien ze het gevolg 
zijn van een reflectieproces vanuit de rondetafel. 
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• De Wereld van Indra zou voor 3 leerlingen opgestart worden, maar geen enkele van deze 
trajecten werd opgestart. Redenen hiervoor waren opstart hulpverlening, geen bereidheid van 
de jongere en geen bereidheid van de ouders. 

 
 
1.1.1.2 Verloop opgestarte trajecten 
 
a. Duurtijd trajecten 

 
De meerderheid van de trajecten heeft een duurtijd van één tot drie maanden, gevolgd door meer dan 
drie maanden. Enkele leerlingen hadden een traject van minder dan een maand. De duurtijd van de 
trajecten hangt sterk samen met het aanbod. Tigo-trajecten zijn eerder langdurig, terwijl het volgen 
van een individueel aanbod Weer-Staan bij Abrusco bijvoorbeeld eerder kort kan zijn. 
 
Grafiek 12: Duurtijd van de opgestarte trajecten voor het basisonderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 

 
 
b. Aantal dagdelen per week 

 
Grafiek 13: Aantal dagdelen van de opgestarte trajecten voor het basisonderwijs, schooljaar 2018-2019 
 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
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Een dagdeel is een halve school/werkdag. De meeste aanbieders bieden een vast aantal dagdelen per 
week aan. Zo biedt Tigo één volle dag per week aan (2 dagdelen). Bij de Wereld van Indra is dit 
eveneens het geval, hoewel hier flexibel mee omgegaan kan worden. Weer-Staan IB (Individuele 
begeleiding (Abrusco)) biedt een contactmoment op school aan (1 à 2 uur). Try-out werkt meestal met 
een frequentie van 3 dagen/week (6 dagdelen). Het aantal dagdelen opgenomen in de tabel is met 
andere woorden een weerspiegeling van de manier van werken op de verschillende initiatieven. Hier 
zit minder flexibiliteit op dan in het secundair onderwijs. 
 
 
c. Afronding trajecten 

 
Wanneer de rondetafel beslist om een traject voor een leerling op te starten, zorgt KANS voor de 
effectieve opstart bij de partner. Wanneer ook de aanbieder akkoord gaat met de opstart van het 
traject, beschouwen we dit vanuit KANS als een opgestart traject. Aanbieder en CLB maken verdere 
afspraken rond kennismaking en opstart.  
 
Wanneer we het hebben over een vroegtijdige stopzetting, verwijst dat naar een traject dat enige tijd 
gelopen heeft en dat voortijdig wordt stopgezet, zonder een afrondende rondetafel waarop dit in 
consensus beslist wordt. 
 
Drie trajecten werden vroegtijdig stopgezet. Dit waren allen trajecten bij Tigo. Redenen waren de te 
verre verplaatsing (praktisch), opstart hulpverlening en geen bereidheid van de ouder(s). In totaal 
werden er dus 20 trajecten opgestart en 17 afgerond in consensus. 
 
Grafiek 14: Perspectief bij afronding traject voor het basisonderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 
Bij afronding brengen we ook steeds het perspectief bij afronding in kaart, met name hoe loopt deze 
leerling zijn traject verder. Sommige leerlingen hun traject wordt in het volgende jaar verdergezet, 
deze vulden bijgevolg het perspectief niet in. We zien dat de meeste leerlingen voltijds terugkeren 
naar hun huidige school. Eén leerling veranderde naar een nieuwe school (niet omwille van tucht, dat 
is een aparte categorie) en één leerling had een ander perspectief. Dit is een fijne vaststelling, 



18 
 

aangezien CLB’s deze leerlingen in de meeste gevallen aanmelden omdat de draagkracht van de school 
wordt overschreden. Een uitsluiting behoort dan vaak tot de mogelijkheden. We stellen in de 
dagdagelijkse praktijk ook vast dat het aanbod een belangrijke buffer is naar uitsluitingen toe en 
bijgevolg ook naar schooluitval toe. Als kinderen immers al uitsluiting op school moeten ervaren op 
die jonge leeftijd, kan dat een belangrijke breuk met onderwijs betekenen voor hun verdere 
schoolloopbaan. 
 
 
1.1.5 Evaluaties gelopen trajecten 
 
Dit schooljaar werd een evaluatiesysteem ingebouwd in ons registratiesysteem in LARS, het 
elektronisch leerlingendossier van de CLB’s. Het is de bedoeling dat de CLB-medewerker tijdens een 
afrondingsrondetafel de ouders vraagt de opstartrondetafel en het gelopen traject te evalueren. Op 
die manier hopen we de respons voldoende hoog te krijgen. 
 
Echter, de oplevering van de tool die voorzien was voor het eerste trimster werd pas later opgeleverd 
in het derde trimester. Bijgevolg moest alles met terugwerkende kracht bevraagd en ingevoerd 
worden, wat niet evident was. Ondanks verschillende reminders bleef de respons van de bevraging 
laag. We zullen steeds vermelden hoeveel respondenten de evaluatie invulden om een beeld te geven 
van de representativiteit. 
 
Een evaluatie wordt steeds samengesteld op basis van de gelopen trajecten. In LARS stellen we de 
evaluatie samen door aan te duiden welke aspecten geëvalueerd dienen te worden, zo krijgt elke 
ouder, leerling en school een evaluatie op maat. Rondetafels worden wel niet door leerlingen uit het 
basisonderwijs geëvalueerd omdat zij hier meestal niet op aanwezig zijn.  
De evaluaties van de gelopen trajecten worden niet opgenomen in het jaarverslag en zijn bestemd 
voor interne evaluatie en rapportage aan de VGC. 
 
 
1.1.5.1 Evaluatie rondetafels 

 
a. Ouders 

 
Drie ouders vulden de evaluatie van de rondetafel in. Aangezien er 14 rondetafels doorgingen is dit 
een lage respons. Onderstaande grafiek geeft een overzicht. De werkelijk gestelde vragen waren de 
volgende: 

● Er werd rekening gehouden met mijn inbreng (3,7) 
● De uitleg was duidelijk (4) 
● Ik stond achter het voorgestelde traject (3,3) 
● Ik vond het zinvol om met iedereen samen na te denken over het traject van mijn kind (4,3) 
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Hieruit concluderen we dat de rondetafel een duidelijke meerwaarde lijkt te hebben voor de ouders 
die het invulden. Het samenbrengen van alle betrokkenen om de opties af te wegen wordt 
gewaardeerd. Verdere uitdieping van deze cijfers heeft weinig zin met deze respons. 
 
Grafiek 15: Evaluatie rondetafel door ouders, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 

 
b. School 

 
Zes medewerkers van scholen vulden de vragenlijst in, dat is net niet de helft. De tevredenheid lijkt 
hoog te liggen over de hele lijn. Gezien het beperkte aantal evaluaties, is het moeilijk hier algemene 
uitspraken over te doen, al geeft het wel al enig beeld op de beleving. 
 
Grafiek 16: Evaluatie rondetafel door school, schooljaar 2018-2019 

 

Bron: KANS-registratietool LARS 
 
Volgende waardering werd gegeven voor de rondetafels door de schoolmedewerkers (eveneens 
zichtbaar in bovenstaande grafiek): 

● Er werd rekening gehouden met ieders inbreng op de rondetafel (4,3) 
● Ik ben tevreden over de rondetafel (4,3) 
● Ik stond achter het voorgestelde traject (4,7) 
● Ik vond het zinvol om met iedereen samen na te denken over het traject van de leerling (4,1) 
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Een zeer positieve score die niet veralgemeend kan worden, maar toch alvast een blik geeft op de 
waardering. 
 
 
1.1.5.2 Evaluatie trajecten 
 
Zoals reeds aangegeven is de respons van de evaluatie van de trajecten te laag om hier op te nemen. 
Slechts één leerling en enkele ouders en scholen vulden het in. We zullen het hier dan ook niet 
opnemen. Naar de toekomst toe willen we in het jaarrapport wel een globaal beeld geven van de 
algemene tevredenheid van leerling, ouders en school op een aantal domeinen. 
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1.2 Aanmeldingen voor groepen 
 
Het aanbod voor groepen wordt dit schooljaar integraal aangeboden door Abrusco, zowel voor het 
basis- als het secundair onderwijs. Vorig schooljaar gebeurde dit vanuit Alba vzw met het Weer-
Staanaanbod. Weer-Staan werd dit schooljaar opgenomen binnen het Abrusco-aanbod. Dit zorgde 
ervoor dat Abrusco actief werd in het basisonderwijs, meer bepaald met klasacties en de mogelijkheid 
voor de school om zelf een groep samen te stellen om te werken rond weerbaarheid. Het aanbod voor 
het basisonderwijs is beperkt. Het is bovendien niet algemeen bekend. Het wordt ook niet actief 
gepromoot, gezien het beperkte aanbod. 
 
We kregen voor het basisonderwijs dit schooljaar 27 aanmeldingen. Vorig schooljaar waren dat er 13. 
We kunnen hier moeilijk de vergelijking maken, omdat de cijfers vorig schooljaar niet waterdicht waren 
en dat zijn ze dit schooljaar wel. De medewerkers ervaren in elk geval een toename in de vraag. Ook 
stellen we vast dat er aanmeldingen zijn in het basisonderwijs die niet vanuit het bestaande aanbod 
beantwoord kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de vraag naar herstel of no blame. Er zal bekeken 
worden naar volgend schooljaar toe of dit voorzien kan worden. Enkele proefcases leverden in elk 
geval positieve resultaten op. 
 
 
1.2.1 Aanmeldingen  

 
Grafiek 17: Spreiding van de groepsgerichte aanmeldingen voor het basisonderwijs, schooljaar 2018-2019 

 

We zien dat het schooljaar start met twee aanmeldingen in september. De aanmeldingen zijn 
gelijkaardig verspreid over het schooljaar, met twee opvallende pieken in november (zes 
aanmeldingen) en februari (acht aanmeldingen). Vanaf mei zijn er voor klasacties in het basisonderwijs 
geen aanmeldingen meer. We kunnen er vanuit gaan dat klasacties die in mei nog worden 
aangevraagd, pas zo laat kunnen worden aangeboden dat het nog amper de moeite is om met de klas 
aan de slag te gaan voor het einde van het schooljaar. 
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1.2.1.1 Scholen 
 
Omwille van privacyredenen kunnen geen cijfers per net of school opgenomen worden in dit 
jaarverslag. We kunnen wel meegeven dat we bij analyse een goede spreiding vaststellen van de 
aanmeldingen voor het basisonderwijs over de basisscholen. Uitgezonderd in het buitengewoon 
basisonderwijs zijn er wel meer aanmeldingen dan in de gewone basisscholen.  
 

 

1.2.1.2 Leerjaar en onderwijsvorm 
 
Grafiek 18: Verdeling van de aanmeldingen volgens leerjaar voor klasacties in het basisonderwijs, schooljaar 
2018-2019 

 

In het basisonderwijs zijn er 27 aanmeldingen voor klasacties. Hiervan waren 6 aanmeldingen voor het 
buitengewoon basisonderwijs en 21 aanmeldingen voor het regulier basisonderwijs. Deze laatste zijn 
opgenomen in grafiek 19. We zien dat de vraag naar klasacties toenam vanaf het vierde leerjaar. De 
meeste aanmeldingen gebeurden voor het vijfde en zesde leerjaar. We vermoeden dat dit vooral te 
maken heeft met de communicatie die hierrond eerder gebeurde. Het aanbod werd op een gegeven 
moment afgebakend tot de derde graad, nadien werd het opnieuw opengesteld. Dat zal voor een groot 
stuk verklaren waarom vooral vanuit de oudere jaren in het lager onderwijs aanmeldingen gebeurden. 

Drie aanmeldingen maken gebruik van de mogelijkheid om zelf een groepje samen te stellen en rond 
weerbaarheid te werken. Dit was een groepje van 5 en een groepje van 10 leerlingen. Eén aanmelding 
deed beroep op de mogelijkheid voor een herstelgesprek. Deze aanmeldingen worden in grafiek 19 
vermeld als een zelf samengestelde groep (zsg). 

Voor het buitengewoon basisonderwijs waren er zes aanmeldingen. Eén aanmelding voor Type 
basisaanbod en één voor Type 7 (spraak- en taalstoornis). Binnen Type 9 (autismespectrumstoornis) 
werden er vier klasacties aangevraagd. Twee van deze aanmeldingen waren bedoeld voor bestaande 
klasgroepen en twee aanmeldingen voor zelf samengestelde groepen. 
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1.2.1.3 Aantal leerlingen 
 
Als we over de scholen en klassen heen kijken, stellen we vast dat er 354 leerlingen werden aangemeld 
voor klasacties in het basisonderwijs. In punt 1.2.2.2 wordt verder ingegaan op de spreiding van deze 
leerlingen over de verschillende modules. 

 

1.2.2 Trajecten 
 
1.2.2.1 Opgestarte en niet-opgestarte trajecten 
 
Voor de 27 aangemelde groepen werden 21 trajecten opgestart. 6 trajecten konden niet opgestart 
worden. Redenen hiervoor waren: 

• Er is geen aanbod voorhanden dat tegemoet komt aan de vraag (3). Het aanbod vertrekt sterk 
vanuit het werken rond weerbaarheid (Weer-Staan Abrusco) in het basisonderwijs. Dat is niet 
altijd de vraag. Toch stellen basisscholen hun vraag in de hoop dat er toch op de vraag zal 
ingegaan worden of om een signaal te geven. In deze gevallen stond de vraag te ver af van het 
bestaande aanbod. Het ging dan bijvoorbeeld om vragen rond themawerking of herstel. Het 
waren allen aanmeldingen in het kader van klasactie Weer-Staan. 

• De klasactie werd omgebuigd naar een Individuele begeleiding Weer-Staan binnen Abrusco 
(1). Er werd een vraag gesteld naar een klasactie die uiteindelijk beter individueel begeleid kon 
worden, deze begeleiding werd opgenomen bij de individueel gerichte trajecten. 

• De vraag van de school vervalt (2) 
 
Er werden geen trajecten vroegtijdig stopgezet. 
 
 
1.2.2.2 Aanbod 
 
Tabel 2: Aangeboden modules in het basisonderwijs, schooljaar 2018-2019 

Aanbod Aantal aanmeldingen 
Herstel 2 
Weer-Staan: klasactie 16 
Weer-Staan: samengestelde groep 3 
Eindtotaal 21 

 
In bovenstaande tabel staan de 21 trajecten opgenomen die vanuit Abrusco werden opgestart in de 
verschillende modules in het basisonderwijs. Het aanbod ziet er alsvolgt uit: 

● Klasacties Weer-Staan (16): Dit zijn klasacties aangevraagd vanuit een nood aan werken rond 
weerbaarheid, alsook klasdynamica e.d. We zien dat dit de voornaamste groep is. 

● Samengestelde groepen Weer-Staan (3): Scholen kunnen zelf een groepje leerlingen 
samenstellen om te werken rond het versterken van de weerbaarheid. Deze groepjes gaan 
door op school. Dit aanbod wordt in mindere mate gebruikt. 
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● Herstel (2): herstelgesprek, hergo en no blame. Dit aanbod bestaat in principe nog niet. Op 
basis van twee aangemelde situaties die dringend een herstel behoefden in het 
basisonderwijs, opteerde Abrusco ervoor dit toch op te starten. Gezien de nood die we ook 
vaststellen in het basisonderwijs zal in de toekomst bekeken worden of Abrusco dit aanbod 
kan verruimen naar het basisonderwijs. Dit moet dus gezien worden als een experimentele 
begeleiding. 

 
We stellen daarnaast ook vast dat er wel enige mobiliteit is tussen de modules van Abrusco. Zo werd  

• 1 klasactie opgestart vanuit een individuele begeleiding 
• 2 klasacties opgestart vanuit de themawerking 
• 1 individueel traject opgestart vanuit een klasactie 

 
In totaal werden 354 leerlingen ondersteund binnen dit aanbod. Genuanceerd naar module, ziet dat 
er als volgt uit: 
 
Tabel 3: Aantal bereikte leerlingen per module 

Aanbod Aantal leerlingen 
Herstel 11 
Klasactie 319 
Weer-Staan: samengestelde groep 24 
Eindtotaal 354 

 
De focus ligt duidelijk op de klasacties met 319 bereikte leerlingen. 
 
 
1.2.2.3 Aantal lesuren 
 
We vroegen aan Abrusco om in de follow-up telkens het aantal bestede lesuren in te voeren. Op basis 
van deze registratie stellen we vast dat de gemiddelde duur van een klasactie of samengestelde groep 
11 lesuren in beslag nam. Een gemiddelde geeft echter niet steeds het beste inzicht. Daarom 
genereerden we onderstaande grafiek, waarin we het aantal lesuren clusterden in categorieën.  
 
We zien dat de meeste klasacties tussen de 6 en de 15 lesuren in beslag nemen. De duurtijd wordt 
voornamelijk bepaald door de noden van de groep en de acties die dit vereisen is maatwerk. Het 
grootste aantal acties gebeurde met een intensiteit tussen de 6 en de 10 lesuren. Voor 6 acties is dit 
onbekend, omdat de follow-up niet werd ingevuld. 
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Grafiek 19: Aantal lesuren per opgenomen klasactie voor het basisonderwijs, schooljaar 2018-2019 
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2 Secundair onderwijs 
 

2.1 Aanmeldingen vanuit individuele leerlingen 
 

2.1.1 Aanmeldingen 
 
Er werden in het schooljaar 18-19 154 leerlingen uit het secundair onderwijs aangemeld bij KANS. Dat 
zijn 12 leerlingen meer dan vorig schooljaar. Deze aanmeldingen bereikten ons via verschillende 
wegen: 

● 141 leerlingen werden aangemeld door het CLB via het regulier aanmeldingssysteem (via LARS, 
alleen toegankelijk voor de Brusselse CLB’s). 

● Er vonden 4 intakes plaats bij KANS. Dit zijn jongeren die rechtstreeks langskomen bij KANS en 
waar geen CLB-medewerker betrokken is of kan worden. Het ging om 3 jongeren die niet 
ingeschreven waren in een school en op zoek waren naar hulp (recentelijk geen CLB-
medewerker actief) en één jongere die doorverwezen werd door een CLB in Halle. 

● Daarnaast waren er 9 aanmeldingen van niet-Brusselse CLB’s, waaronder 4 van CLB Het 
kompas Mechelen voor aanmeldingen van jongeren van het KI Woluwe type 9 OV4 (Brusselse 
school met niet-Brussels CLB). 

 
De 13 jongeren die via intake of via een afzonderlijk aanmeldingsdocument werden aangemeld zijn 
niet opgenomen in de registratietool. De tool is immers ontwikkeld door de Brusselse CLB’s en 
vooralsnog niet toegankelijk voor CLB’s buiten Brussel. Wel werden een aantal kenmerken afzonderlijk 
geregistreerd. We zullen steeds aftoetsen of de algemene trend en bevindingen overeenkomen met 
deze 13 aparte aanmeldingen. 
 
Grafiek 20: Spreiding aanmeldingen voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019  

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
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Leerlingen konden aangemeld worden vanaf begin september. Voor enkele leerlingen was een 
heropstart van het traject aangewezen. Overleg vond hierrond al eerder plaats, de aanmeldingen 
werden administratief in orde gezet in het systeem. Daarom start september meteen met een aantal 
aanmeldingen. De aanmeldingen stijgen en kennen een piek rond de herfstvakantie, allicht na de 
klassenraden. In de periode die volgt ligt het aantal aanmeldingen lager, maar blijven we wel een goed 
tempo kennen in de aanmeldingen, om opnieuw te pieken in de maand januari (verwerking 
klassenraden kerst). Vanaf de maand maart dalen de aanmeldingen. Deze grafiek ziet er helemaal 
anders uit als voorgaand schooljaar, waar de aanmeldingen gestaag stijgen tot maart en nadien dalen.  
 
 
2.1.2 Profiel van de aangemelde leerlingen 
 
2.1.2.1 Geslacht 
 
Van de 154 aangemelde leerlingen waren er 117 jongens en 37 meisjes. Procentueel betekent dit 76% 
jongens en 24% meisjes. Dat is vergelijkbaar met vorig schooljaar, toen de verhouding nog iets 
mannelijker was met 79% jongens en 20% meisjes. Hoewel minder frappant als in het basisonderwijs, 
valt hier toch ook de sterke oververtegenwoordiging van jongens op. Ik herhaal graag wat ik hierrond 
eerder opnam bij het basisonderwijs en in het jaarverslag van vorig schooljaar.  
 
De oververtegenwoordiging van jongens in de problematiek van gedragsproblemen en schooluitval is 
niks nieuws en verbaast weinigen. Nochtans zijn er weinig concrete initiatieven om dit aan te pakken. 
Het vraagt nochtans een beleidsmatig antwoord. Ik ben dan ook hoopvol naar de toekomst toe 
aangezien gendersensitief onderwijs staat opgenomen in het Bestuursakkoord van de Brusselse 
Regering.  
 
 
2.1.2.2 Leeftijd  
 
Grafiek 21 toont de verdeling van de aanmeldingen naar leeftijd. De grootste groep situeert zich bij de 
14-, 15- en 16-jarigen, hoewel er ook een behoorlijk aantal aanmeldingen zijn voor 13- en 17-jarigen. 
Dat is sterk vergelijkbaar met vorig schooljaar. Het aantal meerderjarige leerlingen is eerder beperkt, 
hoewel zij vaak dichter bij hun diploma staan en net dat beetje ondersteuning nodig hebben om nog 
even door te bijten. We zien geen frappante verschillen met de aanmeldingen van buiten Brussel. 
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Grafiek 21: Verdeling van de aanmeldingen naar leeftijd voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 
 
2.1.2.3 Leerjaar en onderwijsvorm 
 
In onderstaande tabel vinden we een overzicht van de aanmeldingen naar graad en onderwijsvorm. 
We zien een beperkt aantal aanmeldingen voor de derde graad (7). Dat kan deels verklaard worden 
door de leeftijd van de jongeren. Veel van de risicoleerlingen in de derde graad hebben schoolse 
vertraging, in het bijzonder in het BSO waar het aantal aanmeldingen klassiek het hoogst is. Eens 
leerlingen meerderjarig zijn, liggen andere pistes open, waaronder alternatieve leerwegen of gaan 
werken. Bovendien worden zij ook sneller uitgeschreven bij afwezigheden of bij tuchtproblemen. 
Nochtans staan zij vaak dichter bij hun diploma en is het uitgerekend deze groep die met een duwtje 
in de rug zijn diploma nog kan behalen. 
 
Op het eerste zicht zijn er evenveel aanmeldingen voor de eerste graad als voor de tweede graad. 
Daarachter schuilt wel een diversiteit. Bekijken we dit in grafiek 24, dan zien we dat de aanmeldingen 
vooral hoog liggen in het tweede (25) en derde jaar (33), gevolgd door het eerst jaar (21) en beduidend 
minder in het vierde jaar (13). Nadien neemt dit zoals eerder gezegd verder af. 
 
We bekeken ook de leerjaren in detail naar onderwijsvorm. Deze tabel is terug te vinden in bijlage. Een 
interessante vaststelling die we ook vorig schooljaar deden, is dat de aanmeldingen in het eerste jaar 
hoger liggen in de A-stroom (15) ten opzichte van de B-stroom (7). In het tweede jaar is dit omgekeerd, 
9 aanmeldingen in de A-stroom ten opzichte van 15 in de B-stroom. Vanaf het derde jaar zien we dat 
de aanmeldingen telkens beduidend hoger liggen voor leerlingen uit BSO-richtingen. 
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Tabel 4: Verdeling naar graad en onderwijsvorm voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

Graad en onderwijsvorm Aantal leerlingen 
1e graad 46 
   A-stroom 24 
   B-stroom 22 
2e graad 46 
   ASO 11 
   BSO 23 
   KSO 3 
   TSO 9 
3e graad 7 
   ASO 2 
   BSO 4 
   KSO 0 
   TSO 1 
OKAN 1 
Leren & werken 9 
BuSO 25 
Geen school 5 
Onbekend 15 
Eindtotaal 154 

Bron: KANS-registratietool LARS 
 
 
Grafiek 22: Verdeling van de aanmeldingen naar leerjaar voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
 Bron: KANS-registratietool LARS 
 

We zien in tabel 4 dat er slechts 1 OKAN-leerling werd aangemeld, wat bijzonder weinig is, aangezien 
dit toch ook een meer kwetsbare doelgroep is. Slechts 10 leerlingen werden aangemeld voor leren en 
werken, wat op zich wel logisch is gezien de alternatieve trajecten die in het deeltijds onderwijs 
voorhanden zijn tot dit schooljaar.  
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Daarnaast zien we 25 aanmeldingen voor leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO). 
In onderstaande grafiek zien we de verdeling naar type en onderwijsvorm. We ontvangen het grootst 
aantal aanmeldingen uit type 9 (8), gevolgd door type 2 (6), type 3 (4) en type basisaanbod (4) en 
tenslotte type 7 (3).  

 

Grafiek 23: Verdeling naar type en onderwijsvorm voor het buitengewoon secundair onderwijs, 
schooljaar2018-2019

 

Bron: KANS-registratietool LARS 

 

Naar onderwijsvorm ontvangen we het meest aantal aanmeldingen van opleidingsvorm 3. Het aanbod 
is ook vooral voorzien voor jongeren met die mogelijkheden.  

 

2.1.2.4 Scholen 
 
Omwille van privacyredenen kunnen geen cijfers per net of school opgenomen worden in dit 
jaarverslag. Wat betreft de spreiding gewoon-buitengewoon onderwijs stellen we vast dat 23% van de 
leerlingen worden aangemeld vanuit het buitengewoon secundair onderwijs, 77% vanuit het gewoon 
secundair onderwijs.  
Kijken we naar het gewoon secundair onderwijs zou daar nog het onderscheid gemaakt moeten 
worden tussen deeltijds en voltijds. Dat onderscheid laat het systeem momenteel niet toe. Dit zal naar 
volgend schooljaar toe wel mogelijk zijn. We weten uit de onderwijsvormen in bovenstaande grafiek 
dat er allicht 10 leerlingen uit het deeltijds onderwijs werden aangemeld voor een traject via KANS. 
 
In het secundair onderwijs zijn er een aantal scholen van waaruit het CLB meer aanmeldt dan andere. 
Dat is steeds te verklaren vanuit hun doelpubliek en grootte van de school. Daarnaast zijn er een aantal 
scholen van waaruit eerder weinig aangemeld wordt, hoewel het omgekeerde verwacht zou worden 
op basis van hun doelgroep, alsook het aantal uitsluitingen op jaarbasis. Mogelijks worden deze vragen 
in grote mate al opgevangen door de jongerencoaches van Abrusco op de scholen of is er toch nog 



31 
 

enige terughoudendheid om aan te melden bij KANS. We trachtten dit op te vangen door overleg met 
deze scholen rond het aanbod van KANS. 
 
We zien ook dat er relatief weinig aanmeldingen zijn voor jongeren uit niet-Brusselse scholen (8). 
Leerlingen uit niet-Brusselse scholen kunnen aangemeld worden als ze in Brussel wonen of verblijven. 
We stellen vast dat dit geen storm loopt en deze scholen dit eerder uitzonderlijk doen. Zij kunnen 
uiteraard ook terecht bij het Meldpunt SI van Vlaams-Brabant. 
 
 
2.1.2.5 Woonplaats 
 
Onderstaande tabel geeft de verdeling weer naar woonplaats van de aangemelde leerlingen. We 
stellen 5 koplopers vast: Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Schaarbeek, Laken en Brussel-Stad. Bij de 
andere gemeenten liggen de aantallen lager. Idealiter wordt ook de verhouding tussen de gemeenten 
mee in rekening gebracht betreft de aantallen schoolgaande jongeren, wat een van de verklarende 
factoren is. 
 
Daarnaast stellen we vast dat toch een groot aantal leerlingen, aangemeld bij KANS in niet-Brusselse 
gemeenten woont en in Brussel naar school gaat, met name 26% van de leerlingen. 74% van de 
aangemelde leerlingen wonen in Brussel. Een deel hiervan combineert dit met een niet-Brusselse 
school (zie tabel hierboven). Van de niet-Brusselse gemeenten springt vooral Vilvoorde in het oog. 
 
Tabel 5: Verdeling van de aanmeldingen naar woonplaats voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

Postcode Gemeente Aantal 
Brusselse gemeenten 103 

1080 Sint-Jans-Molenbeek 16 
1070 Anderlecht 17 
1030 Schaarbeek  14 
1020 Laken 12 
1000 Brussel-Stad 10 
1190 Vorst 7 
1060 Sint-Gillis 5 
1120 Neder-Over-Heembeek 5 
1082 Sint-Agatha-Berchem 3 
1050 Elsene 2 
1210 Sint-Joost-Ten-Node 2 
1083 Ganshoren 2 
1150 Sint-Pieters-Woluwe 1 
1081 Koekelberg 1 
1090 Jette 1 
1932 Sint-Stevens-Woluwe 1 
1200 Sint-Lambrechts-

Woluwe 
1 

1160 Oudergem 1 
1140 Evere 1 
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1180 Ukkel 1 
Niet-Brusselse gemeenten 37 

1800 Vilvoorde  5 
1500 Halle 2 
9402 Meerbeke 2 
1600 Sint-Pieters-Leeuw 2 
9300 Aalst 2 
1502 Lembeek 2 
9500 Geraardsbergen 1 
1910 Kampenhout 1 
3010 Kessel-Lo 1 
1700 Dilbeek 1 
1640 Sint-Genesius-Rode  1 
3111 Wezemaal 1 
7191 Ecaussinnes-Lalaing 1 
3190 Boortmeerbeek 1 
2800 Mechelen 1 
1970 Wezembeek-Oppem 1 
1950 Kraainem 1 
1820 Steenokkerzeel 1 
9400 Ninove 1 
1560 Hoeilaart 1 
1755 Gooik 1 
2990 Wuustwezel 1 
1745 Opwijk 1 
1930 Zaventem 1 
9120 Beveren-Waas 1 
1731 Zellik 1 
1742 Sint-Katharina-

Lombeek 
1 

1740 Ternat 1 
 Onbekend 14 
Totaal 

 
154 

Bron: KANS-registratietool LARS + aanmeldingstool externe aanmeldingen 
 
 
2.1.2.6 Taal 
 
Net zoals in het basisonderwijs zien we dat Frans in de meerderheid van de gevallen de thuistaal is. In 
de tweede plaats zijn het allerhande andere talen, gevolgd door het Nederlands. In de aanmeldingen 
van niet-Brusselse CLB’s is dit voornamelijk Nederlands. 
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Grafiek 24: Verdeling van aanmeldingen naar thuistaal voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 
 
2.1.2.7 Schoolse vertraging  

 
Grafiek 25: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal jaren schoolse vertraging, schooljaar 2018-2019 
 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 
 
Als we de cijfers in bovenstaande grafiek omzetten in percentages stellen we vast dat 40% van ons 
doelpubliek geen schoolse vertraging heeft. 32% heeft één jaar schoolse vertraging, 22% twee jaar. 
Een minderheid van 6% heeft drie of vier jaar schoolse vertraging. 
 
Als we de schoolse vertraging afzetten tegenover het leerjaar waarin de leerling zich bevindt, een 
oefening die we kunnen maken in ons systeem, maar waar we jammer genoeg geen grafiek rond 
kunnen genereren, krijgen we een gelijkaardige conclusie als vorig schooljaar. We zouden kunnen 
verwachten dat de schoolse vertraging stijgt per leerjaar, maar die verwachting wordt niet ingelost. De 
leerlingen in het eerste en tweede jaar hebben het vaakst 1 jaar schoolse vertraging, gevolgd door 
geen schoolse vertraging en twee jaar schoolse vertraging. In het derde jaar zijn er dan weer meer 
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leerlingen zonder schoolse vertraging, hoewel ook een behoorlijk aantal met 1 of 2 jaar. Hetzelfde 
geldt voor het vierde jaar. 
 
 
2.1.2.8 Schoolwissels 
 
In onderstaande grafieken wordt het aantal basis- en secundaire scholen weergegeven voor de 
aangemelde leerlingen van het secundair onderwijs. Het is zinvol deze parameters in kaart te brengen, 
omdat elke schoolwissel de kans op schooluitval uiteindelijk verhoogt. Als die schoolwissels al starten 
in het basisonderwijs, verhoogt dat de kans aanzienlijk op schooluitval. Elke keer moet de leerling zich 
immers integreren, wat de veilige en vertrouwde context die een school voor een leerling moet bieden 
wat onder druk zet. Dit wordt uiteraard versterkt als de wissel van school te maken heeft met een 
uitsluiting. Zo een uitsluiting wordt vaak aangevoeld als een afwijzing, een breuk met onderwijs, die 
het gevoel van schoolbinding danig aantast. Het is net dat gevoel van schoolbinding dat leerlingen op 
school houdt en afhaken kan vermijden.  
 
Kijken we naar de grafiek van het basisonderwijs, dan zien we dat de meeste leerlingen één basisschool 
(56) hadden, hoewel het aantal leerlingen met twee basisscholen dichtbij ligt (45). Voor 35 leerlingen 
ligt dit aantal bij drie basisscholen of meer, wat toch wel veel verandering betekent voor een kind en 
zijn schoolbinding kan aantasten. We stellen ook vast dat een aantal van deze leerlingen bijzonder veel 
scholen hadden.  
  
Grafiek 26: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal basisscholen voor het secundair onderwijs, schooljaar 
2018-2019

 
Bron: KANS-registratietool LARS  

 
We zien een gelijkaardig beeld in het aantal schoolwissels in het secundair onderwijs op onderstaande 
grafiek, hoewel het aantal scholen per leerling toch nog een stukje hoger ligt. We krijgen een 
gelijkaardige verhouding leerlingen die slechts één secundaire school hadden (58). Het aantal 
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leerlingen met twee scholen boet in ten voordele van het aantal leerlingen met vier of vijf scholen. Een 
beperkt aantal leerlingen hebben meer dan 5 scholen gehad (4). Als we daarbij het leerjaar en de 
leeftijd van onze doelgroep meenemen (vooral eerste drie leerjaren) ligt dit aantal wel hoog. 
 
Grafiek 27: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal secundaire scholen voor het secundair onderwijs, 
schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS  
 
Slechts 27% van de leerlingen kende geen schoolwissels in het secundair onderwijs. 30% had één 
schoolwissel, 13% twee schoolwissels, 12% drie schoolwissels en 10% had meer dan drie schoolwissels. 
Een schoolwissel kan zich voordoen om heel wat redenen: heroriëntering, verhuis, tucht of definitieve 
uitsluiting, het zich niet langer goed voelen in een klasgroep of school, …. Hoewel een schoolwissel ook 
kan vertrekken vanuit een positieve keuze, gaat het ook vaak gepaard met enige tegenzin: het 
gedwongen vertrekken na een definitieve uitsluiting, een heroriëntering op basis van een B-attest of 
advies waar men zich niet altijd kan in vinden, sociale problemen met medeleerlingen of conflicten 
met leerkrachten die een leerling aanzetten tot vertrek, ... liggen vaak aan de basis. Bovendien vraagt 
dit opnieuw een hele aanpassing in de nieuwe school en een behoorlijke inspanning betreft integratie, 
zeker als dit in de loop van het schooljaar gebeurt. Allen redenen waarom schoolwissels een 
risicofactor zijn wat betreft schooluitval, zoals ook blijkt uit onderzoek.  
 
Op zich hoeven de cijfers dus niet meteen te verwonderen. Het is in elk geval wel een pleidooi om 
leerlingen zo lang mogelijk binnen de schoolmuren te blijven ondersteunen wanneer het moeilijk gaat 
mits ondersteunende trajecten vanuit schoolexterne interventies of andere.   
 
 
2.1.2.9 Problematische afwezigheden 
 
We brachten dit schooljaar zowel de B-codes als de D-, Z- en andere codes in kaart. Vorig schooljaar 
deden we dit alleen voor de B-codes. Uit onderzoek blijkt echter dat aan B-codes vaak heel wat andere 
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codes vooraf gaan en dus steeds het totaalaantal bekeken moet worden. Dit is vooral zinvol voor onze 
werking in de praktijk. We krijgen een realistisch beeld van de afwezigheden. We geven ze hier ook 
graag mee voor de volledigheid.  
 
In het secundair onderwijs krijgen we een genuanceerder beeld dan in het basisonderwijs. We hebben 
best wel wat leerlingen die problematisch afwezig zijn en dit combineren met een hulpvraag voor 
KANS. Zuivere opvolging van afwezigheden doen we vooralsnog niet. Dat is de opdracht van de school 
en de reguliere CLB-werking. Er is ook geen aanbod binnen KANS dat louter inzet op de opvolging van 
spijbelgedrag. Vaak is dit in combinatie met een emotionele problematiek of demotivatie, die een CLB-
medewerker doet aanmelden bij KANS.  
 
De meerderheid van de aangemelde leerlingen heeft nul tot vijf B-codes (B-code is halve dag 
problematisch afwezig) (74). 20 leerlingen hebben tussen de vijf en tien B-codes. 44 leerlingen hebben 
meer dan 10 B-codes. Voor een aantal leerlingen hebben we hier geen cijfers rond. Uiteraard hangt 
ook veel af van het moment in het jaar dat de leerling werd aangemeld bij KANS. Een aanmelding in 
september zal uiteraard minder afwezigheidscodes kennen dan een aanmelding in mei. 10 B-codes in 
september is ook veel verontrustender dan 10 B-codes in mei. Die nuancering kunnen we hier niet 
maken, wat de cijfers een stuk relativeert. Het geeft in elk geval wel een beeld van de afwezigheden 
bij aanmelding bij KANS. 
 
Grafiek 28: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal B-, D-, Z- en andere-codes bij aanmelding bij KANS voor 
het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

             
 

     
Bron: KANS-registratietool LARS 
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2.1.2.10 Risicogedrag 
 
Hoewel minder uitgesproken dan het basisonderwijs, zien we dat aanmeldingen bij KANS vooral 
gebeuren op basis van gedragsproblemen (73). Demotivatie is ook een veel voorkomende reden (42). 
Internaliserend gedrag en depressieve kenmerken komen het minst voor in onze aanmeldingen (15). 
Begeleiding voor hun problematiek gebeurt vaak ook best in een ander kader, vanuit hulpverlening. 
De aanmeldingen die we voor deze jongeren krijgen bij KANS, zijn vaak in het kader van het bevorderen 
van hun weerbaarheid of het zoeken naar tijdelijke dagbesteding omdat voltijds schoollopen op dat 
moment niet haalbaar is. 
 
Een aantal keer werd ook voor een andere reden geopteerd. Deze werden door de aanmelder 
geconcretiseerd als: teruggetrokken, storend gedrag in de klas, risico op uitval bij overbevraging, 
gameverslaving, risico op schooluitval/schoolmoeheid. Een aantal van deze redenen zouden ook in een 
van bovenstaande categorieën terecht kunnen. Er is momenteel geen reden om de categorieën aan te 
passen. 
 
Grafiek 29: Verdeling van de aanmeldingen naar aard van het risicogedrag voor het secundair onderwijs, 
schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 
 
2.1.2.11 Bijzonderheden schoolse situatie 
 
Onderstaande grafiek brengt een aantal bijzonderheden in de schoolse situatie in kaart die interessant 
zijn om te registreren. Enkele interessante vaststellingen: 

• Tucht: 28 leerlingen werden aangemeld terwijl ze in een tuchtprocedure (In TP) zaten, voor 
twee leerlingen dreigde een tuchtprocedure en 2 leerlingen waren uitgesloten 
(BOS=buitengezet op school) op het moment van aanmelding. Gezien de 267 uitsluitingen in 
het schooljaar 18-19 in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel is er zeker marge 
om scholen aan te moedigen in deze situaties preventief tijdig aan te melden bij KANS. Het 



38 
 

aantal aangemelde leerlingen ligt laag in verhouding. Mogelijks waren er wel jongerencoaches 
actief betrokken bij deze leerlingen. 

• 21 leerlingen dubbelde hun jaar. 
• 20 leerlingen hadden op het moment van aanmelding een effectief risico om de school dat 

schooljaar vroegtijdig te verlaten, volgens de inschatting van de aanmelder. 
• Voor 8 leerlingen werd frequente verandering van studierichting aangeduid, wat wil zeggen 

dat ze dit bepalend vinden voor de aanmelding bij KANS. Oriëntatie is in deze situaties vaak 
aangewezen, maar moeilijk. 

• 2 van de aangemelde leerlingen zaten op het moment van aanmelding in het gewoon 
secundair onderwijs, ondanks een advies buitengewoon onderwijs 

• 3 leerlingen maakten in hun schoolloopbaan de overstap van het 4e of 5e leerjaar naar 1B 
• 1 leerling was niet ingeschreven in een school, vermeerderd met de 3 aangemelde leerlingen 

via ons onthaal, zijn dit er 4. 
 
We houden er rekening mee dat deze cijfers niet 100% betrouwbaar zijn. Ze zijn afhankelijk van het al dan niet 
aanvinken van de mogelijkheid door de aanmelder. 
 
 
Grafiek 30: Verdeling van aanmeldingen naar bijzonderheden schoolse situatie voor het secundair onderwijs, 
schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 

 
 
2.1.2.12 Betrokkenheid hulpverlening 
 
52 hulpverleningstrajecten waren lopende bij onderstaande diensten op het moment van aanmelding. 
Het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) scoort daarbij het hoogst (13). Er is een grote 
categorie ‘Andere’, maar als we die inhoudelijk bekijken komt dit vaak neer op één van de aan te 
duiden categorieën, voorbeelden zijn Yuneco, privépsycholoog, thuisbegeleiding met concretisering 
van de dienst, maar daarnaast ook Vrienden van het Huizeke en opvolging voor leerproblemen. 
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Tweede grote hulpverleningspartner is het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg) (7). Dit zijn vaak 
complexe casussen, waaraan een moeilijke thuissituatie gekoppeld is, evenals de dossiers bij de 
jeugdrechtbank (6) en contextbegeleiding (6). Daarnaast ook 4 leerlingen die een ambulant traject 
liepen bij een psychiater of binnen een psychiatrische afdeling. 3 leerlingen liepen op dat moment een 
traject binnen crisisbegeleiding, 3 leerlingen een psychologische begeleiding (door partner niet 
aangeduid in de lijst). Daarnaast waren er nog een aantal leerlingen die een traject liepen in een andere 
setting: JAC, YAR, VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) en OOOC (Onthaal-, observatie- en 
oriëntatiecentrum). 
 
Grafiek 31: Betrokkenheid van ambulante hulpverlening bij aangemelde leerlingen voor het secundair 
onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 

 
Daarnaast kregen we nog een beperkt aantal aanmeldingen van jongeren die verblijven in een 
residentiële setting op het moment van aanmelding. We zien dat dit eerder uitzonderingen zijn: 

• 5 leerlingen verbleven op internaat, maar dit hoeft niet altijd vanuit een hulpverleningscontext 
te zijn 

• 3 leerlingen in een MFC (multifunctioneel centrum) 
• 2 leerlingen verbleven in een psychiatrische setting 
• Verder telkens een leerling in pleegzorg, een voorziening, OBC (observatie- en 

behandelingscentrum) en andere (dit was het observatiecentrum Huize Ter Loo) 
 
Brusselse voorzieningen die problemen hebben met jongeren die niet naar school willen gaan, werken 
hiervoor in Brussel vaak rechtstreeks samen met Try-out vanuit de Dienst Ondersteunende 
Begeleiding. Op deze aantallen hebben we geen zicht. 
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2.1.3 Rondetafels 
 
KANS organiseerde 125 rondetafels in het kader van trajecten in het secundair onderwijs. Het gaat hier 
niet om 125 leerlingen. Voor sommige leerlingen organiseren we meerdere rondetafels omwille van 
de moeilijkheden in het traject. In het secundair onderwijs nemen we de rondetafel als de norm, maar 
wijken we hier wel van af als de vraag duidelijk en afgebakend is en het duidelijk is waarnaar de leerling 
door te verwijzen. 17 trajecten werden geannuleerd. Dat had voornamelijk te maken met praktische 
redenen (8), maar ook door de bereidheid van ouders (3), van de leerling (3) of om andere redenen (3) 
zoals de opstart van een intensief jongerencoachingtraject, miscommunicatie en een uitsluiting 
waardoor opstart bij de aanbieder niet mogelijk was (en de rest volzet was). 
 
Uit 108 rondetafels die effectief doorgingen, kwamen volgende afspraken: 

• 87 op te starten trajecten 
• 9 alternatieve leertrajecten (vb. LIFT, leren en werken) 
• Voor 9 jongeren geen traject (geen bereidheid, geen geschikt aanbod) 
• 2 op te starten hulpverleningstrajecten (buiten KANS) 

 

 

2.1.4 Trajecten 
 
2.1.4.1 Aangeboden en opgestarte trajecten  
 
Van de 154 aanmeldingen werden er voor 122 jongeren 163 trajecten aangeboden. We zien dus dat 
er in het secundair onderwijs heel wat meer combitrajecten zijn dan in het basisonderwijs. Een 
combitraject is een traject waarin de jongeren op jaarbasis meer dan 1 traject bij een specifieke 
aanbieder loopt. Het kan daarbij gaan om jongeren die in dezelfde periode trajecten lopen bij 
verschillende aanbieders of jongeren die bij afronding van een traject overgaan naar een volgend 
traject. Het onderscheid tussen beiden kunnen we jammer genoeg niet maken in de cijfers. 
 
Kijken we naar de combitrajecten, dan krijgen we het beeld in onderstaande tabel. We zien dat 75% 
van de leerlingen één traject liep via KANS. De overige leerlingen liepen allen combitrajecten. 
 
Tabel 6: Aantal trajecten per leerling op jaarbasis voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

Aantal trajecten/jaar Aantal leerlingen % 
1 traject 92 75 
2 trajecten 22 18 
3 trajecten 5 4 
4 trajecten 3 2 

 

 
Bron: KANS-registratietool LARS + aanmeldingstool externe aanmeldingen 
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Voor deze 122 leerlingen werden er samen 163 trajecten aangeboden. In onderstaande tabel en 
grafiek vinden we het aantal trajecten per aanbieder terug. In de tabel staan de trajecten van Abrusco 
geclusterd. In de grafiek krijgen we een overzicht met een ordening van de meest aangeboden 
trajecten/modules. 
We zien in de tabel 13 en grafiek 34 trajecten geregistreerd staan die in principe thuishoren bij de 
groepsgerichte trajecten, met name Abrusco Weer-Staan klasactie en Abrusco Weer-Staan 
Groepsaanbod. Deze trajecten werden geadviseerd door de rondetafels en staan daarom ook hier 
opgenomen. Om een correct beeld te verkrijgen van het effectief aantal gelopen trajecten, moeten we 
ze hieruit weghalen en zijn er dus 161 aangeboden trajecten voor individuele leerlingen (los van de 
manier waarop het aanbod wordt georganiseerd, individueel of in groep). 
 
We zien ook 8 ‘Andere’ aanbieders staan. Het gaat hier om: 

• Tito (3): dit is een nieuw dagbestedingsproject van het KI Woluwe. Het project startte pas einde 
schooljaar op. We konden toen nog 4 leerlingen naar hen doorverwijzen. Vanaf volgend 
schooljaar zullen zij opgenomen staan in de registratietool, aangezien hun aanbod voor het 
komende schooljaar gegarandeerd is. 

• Frambozenhof (4): dit is een zorgboerderij in Liedekerke, waar jongeren terecht kunnen via 
Groene Zorg. Gezien de samenwerking voor een aantal trajecten, melden we rechtstreeks bij 
hen aan. De administratie wordt via Groene zorg in orde gebracht. We bekijken of we volgend 
schooljaar met hen een samenwerkingsovereenkomst kunnen aangaan, aangezien we toch 
regelmatig met hen samenwerken. 

• YAR (1): hoort bij hulpverlening/traject. 
Frambozenhof en Tito zullen volgend schooljaar bij de aanbieders worden opgenomen. 
 
We zien dat 119 (oorspronkelijk 121) trajecten door Abrusco worden aangeboden, dat is 74% van de 
trajecten. Volgend jaar zal dit beeld allicht evolueren met de nieuwe aanbieder Groep INTRO die erbij 
komt in Brussel. Try-out is tweede grootste aanbieder met 12 trajecten via KANS op jaarbasis, gevolgd 
door Atelier Groot Eiland (5). 
 
In totaal stonden er 8 leerlingen op een wachtlijst: 6 bij Try-out, 1 bij groene zorg en 1 bij Abrusco; 
Weer-Staan IB. Dat is bijzonder weinig. Hoewel we het hele schooljaar balanceren op de koord ‘volzet 
of niet volzet’ slagen we er met het hele netwerk goed in jongeren een traject aan te bieden. Die 
wachttijd is ook eerder kort. Bij Try-out bvb. duurt een traject maximum 5 weken, dat zorgt voor een 
goede doorstroom. 
 
Tabel 7: Trajecten per aanbieder voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

Aanbieders Aantal trajecten 
Abrusco: Mentoraat 37 
Abrusco: IB 30 
Abrusco: Leerplekleren 25 
Abrusco: Weer-Staan Avondaanbod 12 
Abrusco: Weer-Staan IB 10 
Abrusco: Weer-Staan Vrij aanbod 5 
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Abrusco: Weer-Staan Klasactie 1 
Abrusco: Weer-Staan Groepsaanbod 1 
Try-out 12 
Atelier Groot Eiland 5 
Wereld van Indra 4 
Tigo 3 
Neerhof 3 
Groene zorg 3 
Huppeldepup 2 
De Bakermat 2 
Andere 8 
Totaal 163 

Bron: KANS-registratietool LARS + aanmeldingstool externe aanmeldingen 
 
Grafiek 32: Aangeboden trajecten voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS + aanmeldingstool externe aanmeldingen 
 
Naast de oriëntering naar een schoolexterne interventie, zoals weergegeven in de grafiek, werd ook in 
twee situaties expliciet naar hulpverlening doorverwezen vanuit KANS en voor 9 leerlingen naar 10 
alternatieve leertrajecten doorverwezen (combinatie mogelijk):  

• LIFT Brussel (8) 
• Leren en werken (1) 
• Ondersteuning in afleggen van examens van de school (1) 

 
Van deze 161 trajecten (Abrusco Weer-Staan groepsaanbod en klasactie niet meegerekend) werden 
38 trajecten niet opgestart. De redenen hiervoor zijn divers: 

• Geen bereidheid van de leerling (12) 
• Reden bij aanbieder (8): draagkracht, geen leerplek kunnen vinden ed 
• Praktische redenen (6): bvb. een verhuis, de verplaatsing blijkt niet haalbaar te zijn, … 
• Geen bereidheid meer van de ouders (2) 
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• Het is niet langer nodig (1) 
• Hulpverlening werd opgestart (1) 
• Geen bereidheid bij de school (1) 
• Andere (7): opgegeven redenen: opstart GTB, zorgboerderij via CLB opgestart, stageplaats 

georganiseerd door de school, opstart jeugdrechtbank als gevolg van incident, stapweek 
ardennen, ander aanbod opgestart 
 

Er werden dus 38 trajecten niet opgestart. We bekijken hoe we in onze registratietool hier een 
overzichtelijke grafiek van kunnen maken. Momenteel is die nog niet ter beschikking. Daarom geven 
we onderstaande grafiek mee voor de volledigheid. Hierin is zichtbaar welke trajecten wel en niet 
werden opgestart en om welke reden, maar wel uitsluitend voor de leerlingen die opgenomen zijn in 
de registratietool (32 trajecten niet doorgegaan). 
 
Grafiek 33: Overzicht van opgestarte en niet-opgestarte trajecten per aanbieder voor het secundair onderwijs, 
schooljaar 2018-2019 

Bron: KANS-registratietool LARS 

 
 

2.1.4.2 Verloop opgestarte trajecten 
 

a. Duurtijd trajecten 
 

De meerderheid van de trajecten heeft een duurtijd van één tot drie maanden (100), gevolgd door 
minder dan een maand (21) (verband met vroegtijdige stopzettingen) en een klein deel van de 
trajecten (7) duurt langer dan drie maanden. Enkele aanbieders/modules zijn beperkt in tijd, bvb. het 
aanbod van Try-out beperkt zich tot 5 weken, het avondaanbod van Weer-Staan duurt 5 weken. Voor 
die trajecten is de duurtijd zo goed als vastgelegd. Voor de meeste trajecten geldt echter: ‘zo kort als 
mogelijk, zo lang als nodig’. We stellen vast dat we hier 130 opgestarte trajecten bekomen in 
tegenstelling tot de 125 opgestarte trajecten in voorgaande toelichting. Dat heeft allicht te maken met 
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een registratiefout en wordt naar volgend schooljaar toe rechtgezet. Het gaat om trajecten die werden 
afgesproken op de rondetafel met een vooropgestelde duurtijd, maar uiteindelijk niet doorgingen. 
 
Grafiek 34: Duurtijd van de opgestarte trajecten voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 

Voor de trajecten die buiten de registratietool vallen (niet te registreren in LARS) werd een geraamde 
duur geregistreerd. Daarbij waren 8 trajecten geraamd in de categorie 1-3 maanden, 1 in de categorie 
>3 maanden. Dat vertekent het beeld dus niet. 
 
 
b. Aantal dagdelen per week 

 
Grafiek 35: Aantal dagdelen van de opgestarte trajecten voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 

 
Een dagdeel behelst een halve dag. Een aantal aanbieders bieden een vast aantal dagdelen per week 
aan. Bij de meeste aanbieders is dit echter flexibel in te vullen en afhankelijk van de nood en de vraag. 
We stellen vast dat de minst ingrijpende trajecten de meerderheid uitmaken, wat ook volledig past in 
de visie van KANS en van de aanbieders. We gaan steeds voor het meest passende traject en proberen 
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daarbij ook geen ingrijpender trajecten voor te stellen dan nodig zijn om de verbinding met de school 
en het bijwonen van de lessen niet in het gedrang te brengen. Kwalificatie blijft voorop staan. We zien 
dan ook dat bij 42 trajecten de begeleiding bestond uit 1 tot 2 lesuren per week. Bij 25 trajecten was 
dit één dagdeel, bij 10 trajecten 2. De trajecten die intensiever zijn dan één dag per week, zijn dus in 
de minderheid. 
 
Uiteraard zijn er ook heel wat situaties die een ingrijpender aanbod vereisen. We zien dat 6 dagdelen 
per week er uit springt. Dit heeft te maken met het aanbod van Try-out dat vastligt op 6 dagdelen per 
week, mits enige flexibiliteit indien nodig. 
 
Bekijken we dit voor de trajecten die niet in de registratietool zitten, zien we een evenwichtige 
spreiding over de verschillende dagdelen. Van een half dagdeel tot 9 dagdelen per week. 
 
 
c. Afronding trajecten 

 
Wanneer de rondetafel beslist om een traject voor een leerling op te starten, zorgt KANS voor de 
effectieve opstart bij de partner. Wanneer ook de aanbieder akkoord gaat met de opstart van het 
traject, beschouwen we dit vanuit KANS als een opgestart traject. Aanbieder en CLB maken verdere 
afspraken rond kennismaking en opstart.  
 
Wanneer we het hebben over een vroegtijdige stopzetting, verwijst dat naar een traject dat enige tijd 
gelopen heeft en dat voortijdig wordt stopgezet, zonder een afrondende rondetafel waarop dit in 
consensus beslist wordt. 
 
Van de 125 opgestarte trajecten werden er 24 trajecten vroegtijdig stopgezet. De redenen hiervoor 
staan opgesomd in onderstaande grafiek. In het secundair is het meestal de leerling zelf die afhaakt. 
Dat is ook zo voor het niet opstarten van afgesproken trajecten. KANS-trajecten zijn vrijwillig. De 
leerling moet expliciet instemmen met het traject. Idealiter heeft hij/zij zelf op de rondetafel kunnen 
toelichten wat hij/zij ziet zitten. Dat is de grootste kans op succes. In de praktijk zien we echter dat een 
KANS-traject soms wordt gezien en ingezet als ‘de laatste kans’ vanuit de school, in sommige gevallen 
wordt het opgelegd vanuit de jeugdrechtbank. Onder druk van bvb. de school zal de jongere toch 
opstarten. Er kan dan gewerkt worden aan motivatie hiervoor, maar dat lukt niet altijd. Als een jongere 
aangeeft niets te zien zitten, wat in 7 situaties ook het geval was, wordt geen traject opgestart. 
 
Daarnaast zijn praktische redenen een vaak voorkomend struikelblok. Het gaat dan vaak om de 
verplaatsing. Verder was ook de nood aan een ander aanbod (4), een maatregel van de jeugdrechtbank 
(1), de opstart van hulpverlening (1) of een andere reden(3) de oorzaak van vroegtijdige stopzetting. 
Andere redenen waren: schorsing waardoor traject niet kon opstarten, slechte evolutie door het 
ervaren van te veel druk/te goed willen doen, thuis weggelopen waardoor amper aanwezig. 
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Grafiek 36: Reden vroegtijdige stopzetting traject voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 
In onderstaande grafiek zien we bij welke aanbieders de trajecten met welke reden vroegtijdig werden 
stopgezet voor de trajecten opgenomen in de registratietool. 
 
 
Grafiek 37: Vroegtijdige stopzetten per aanbieder in het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 
 
Bij afronding brengen we ook steeds het perspectief bij afronding in kaart, met name hoe loopt deze 
leerling zijn traject verder. 36 leerlingen keerden terug naar hun oorspronkelijke school, dat is meteen 
ook de grootste categorie. In totaal veranderden 26 leerlingen van school en dit om verschillende 
redenen: nieuwe start maken (11), andere reden (9) en tucht (6). We stellen vast dat weinig leerlingen 
omwille van tucht de school verlaten, wat goed nieuws is. Uiteraard zijn dit de cijfers van tijdens het 
schooljaar. We kunnen hier geen uitspraak doen over de uitsluitingen einde schooljaar. Daarnaast 
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werd zes keer de categorie ‘Andere’ aangeduid. Vaak wijst dit op een verderzetting in de grote vakantie 
of in het volgende schooljaar. Eén keer ging de leerling naar het hoger onderwijs en één keer was er 
geen perspectief bij afronding. 
 
Grafiek 38: Perspectief bij afronding traject voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 
 
2.1.5 Evaluaties gelopen trajecten 
 
Zoals reeds toegelicht in de inleiding en bij het deel rond basisonderwijs, werd dit schooljaar een 
evaluatiesysteem ingebouwd in ons registratiesysteem in LARS, het elektronisch leerlingendossier van 
de CLB’s. Het is de bedoeling dat de CLB-medewerker tijdens een afrondingsrondetafel de ouders en 
de leerling vraagt de opstartrondetafel en het gelopen traject te evalueren. Op die manier hopen we 
de respons voldoende hoog te krijgen. De scholen worden door KANS zelf bevraagd achteraf. 
 
Echter, de oplevering van de tool die voorzien was voor het eerste trimster werd pas later opgeleverd 
in het derde trimester. Bijgevolg moest alles met terugwerkende kracht bevraagd en ingevoerd 
worden, wat niet evident was. Ondanks verschillende reminders bleef de respons van de bevraging 
laag. We zullen steeds vermelden hoeveel respondenten de evaluatie invulden om vervolgens de 
representativiteit in te schatten.  
 
Een evaluatie wordt steeds samengesteld op basis van de gelopen trajecten. In LARS stellen we de 
evaluatie samen door aan te duiden welke aspecten geëvalueerd dienen te worden, zo krijgt elke 
ouder, leerling en school een evaluatie op maat.  
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2.1.5.1 Evaluatie rondetafels 
 

a. Leerling 
 
 17 leerlingen vulden de evaluatie in van de rondetafel, dus 15%. Een lage respons dus voor de 108 
rondetafels die doorgingen. We werpen alvast een voorzichtige blik op de evaluaties, hoewel we weten 
dat ze niet representatief zijn. Het geeft in elk geval al een eerste impressie. 
 
Grafiek 39: Evaluatie rondetafel door leerlingen voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 
We stellen bij deze leerlingen een grote tevredenheid vast op alle domeinen. Volgende vragen werden 
gesteld in de evaluatie met bijhorend de toegekende score: 

● Ik weet wat de bedoeling is van de rondetafel (4,4/5) 
● Ik vind het goed een rondetafel te doen, zodat iedereen op de hoogte is en mee kan nadenken 

(4,2/5) 
● Ik had het gevoel dat er rekening werd gehouden met wat ik belangrijk vind of wat ik zeg 

(4,1/5) 
● Ik stond achter het traject dat werd voorgesteld (4,2/5) 
● Ik heb alles goed begrepen (4,2/5) 

 
Het uitgangspunt is steeds de leerling centraal te stellen, hem gerust te stellen, zoveel mogelijk te 
ondersteunen in het brengen van zijn mening en motivatie voor trajecten, om hem zo ook te 
stimuleren echt deel uit te maken van het overleg. Alleen zo kunnen we komen tot optimale trajecten. 
Dat is niet altijd evident temidden van vaak hoog oplopende conflicten met ouders en de school. De 
focus op de toekomst, op de kwaliteiten, op positiviteit lijkt voor deze jongeren in elk geval wel binnen 
te zijn gekomen, wat een fijne vaststelling is. 
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b. Ouders 
 
16 ouders vulden de evaluatie van de rondetafel in. Aangezien er 108 rondetafels doorgingen is dit een 
lage respons (15%). We vinden het toch interessant om even een blik te werpen op de ingevulde 
evaluaties, wetende dat het geen representatief resultaat is. Onderstaande grafiek geeft een overzicht.  
 
Grafiek 40: Evaluatie rondetafel door ouders voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 
Bron: KANS-registratietool LARS 
 
De werkelijk gestelde vragen waren de volgende met bijhorend de toegekende score:: 
 

● Er werd rekening gehouden met mijn inbreng (4,6 /5) 
● De uitleg was duidelijk (4,8/5) 
● Ik stond achter het voorgestelde traject (4,3/5) 
● Ik vond het zinvol om met iedereen samen na te denken over het traject van mijn kind (4,6/5) 

 
Hieruit concluderen we dat de rondetafel een duidelijke meerwaarde lijkt te hebben voor de ouders 
die het invulden. Op alle domeinen wordt een zeer positief resultaat opgemeten. We zijn blij dit vast 
te stellen, aangezien het het streefdoel is om leerlingen, maar ook ouders echt te betrekken en een 
stem te geven in de verdere vormgeving van het traject. Voor deze groep ouders lijken we daar alvast 
in geslaagd te zijn.  
 
 
c. School 

 
36 medewerkers van scholen vulden de vragenlijst in. Dat is een respons van 33%, wat gezien de 
situatie meevalt. Uiteraard niet volledig representatief, maar het geeft zeker al een beeld op de 
beleving door de school. De tevredenheid lijkt eveneens hoog te liggen over de hele lijn.  
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Grafiek 41: Evaluatie rondetafel door school secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 

Bron: KANS-registratietool LARS 
 
Volgende waardering werd gegeven voor de rondetafels door de schoolmedewerkers met bijhorend 
de toegekende score:: 

• Er werd rekening gehouden met ieders inbreng op de rondetafel (4,1/5) 
● Ik ben tevreden over de rondetafel (3,9/5) 
● Ik stond achter het voorgestelde traject (4,4/5) 
● Ik vond het zinvol om met iedereen samen na te denken over het traject van de leerling 

(4,3/5) 

Een positieve score die niet veralgemeend kan worden, maar toch alvast een blik geeft op de 
waardering. Als er knelpunten zijn in het gebruik van de rondetafels voor scholen liggen die meestal in 
de verplaatsing naar KANS. Toch blijven we een grote meerwaarde vinden in het samenbrengen van 
mensen op neutraal terrein en de efficiëntie waarmee we ons op die manier kunnen organiseren. We 
doen er wel steeds alles aan om de organisatie ook zo efficiënt mogelijk te laten verlopen voor de 
school. We verplaatsen ons wel bij multipartneroverleg en trachten, bij aanmelding van verschillende 
leerlingen van dezelfde school, de rondetafels te clusteren om de verplaatsing te beperken. 
 
 
2.1.5.2 Evaluatie trajecten 
 
De resultaten van de evaluatie van de gelopen trajecten door leerling, ouder en school zijn bestemd 
voor interne evaluatie en rapportage aan VGC en zullen niet gepubliceerd worden. We geven in de 
toekomst wel graag een algemeen beeld mee van de gelopen trajecten in hun globaliteit. Dat kunnen 
we nu niet doen, gezien de lage respons. 
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2.2 Aanmeldingen vanuit groepen 
 
Aanmeldingen voor groepsgerichte interventies gebeuren steeds door het CLB. Het aanbod hiervoor 
wordt integraal aangeboden door Abrusco. In het schooljaar 2018-2019 kantelde het aanbod van het 
Weer-Staanproject van vzw Alba immers in de werking van Abrusco, waardoor het enige aanbieder 
werd in Brussel van dit soort trajecten. Abrusco biedt in dit kader klasacties aan, herstelgerichte acties, 
preventieve workshops (themawerking), alsook het werken rond weerbaarheid met groepen jongeren 
die door de school zelf werden samengesteld.  
 
Preventieve workshops worden vaak ingezet bij het begin van het schooljaar voor verschillende klassen 
in dezelfde school. Om de administratieve last voor de CLB’s tot een minimum te beperken, creëerden 
we de mogelijkheid om in één aanmeldingsdocument verschillende klassen hiervoor aan te melden. 
We maken daarom regelmatig gebruik van het onderscheid tussen ‘aantal aanmeldingen’ en ‘aantal 
aangemelde groepen’. Zo kreeg KANS 72 aanmeldingen voor groepsgerichte acties in het secundair 
onderwijs en dit voor 133 groepen, dit zijn meestal klasgroepen, maar kan ook een zelf samengestelde 
groep zijn of een herstelgroep (minstens 2 personen). 
 
 
2.2.1 Aanmeldingen  

 
2.2.1.1 Spreiding van de aanmeldingen 
 
Grafiek 42: Spreiding van de groepsgerichte aanmeldingen voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 

We stellen vast dat de aanmeldingen tot december in stijgende lijn lopen en dan opnieuw dalen met 
nog een kleine opstoot in februari en één in mei. CLB’s begonnen reeds met de eerste aanmeldingen 
voor het volgende schooljaar in mei 2018 en tot midden oktober zijn dit bijna uitsluitend vragen voor 
themawerking. Uitzonderlijk wordt in deze periode eens een klasactie of herstelgesprek aangevraagd. 
Vanaf midden oktober zien we de reden van aanmelding omslaan naar bijna alleen klasacties, 
klasacties van Weer-Staan en herstelgesprekken. Heel sporadisch wordt nog eens een themawerking 
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aangevraagd. Uiteindelijk stellen we vast dat de aanmeldingen vanaf eind maart heel vaak vragen naar 
herstel zijn. Zo zien we een overgang van een preventieve werking bij aanvang van het schooljaar naar 
een eerder curatieve aanpak naar het einde van het schooljaar.  

We kunnen er van uit gaan dat klasacties die na de paasvakantie nog worden aangevraagd, pas zo laat 
kunnen worden aangeboden dat het nog amper de moeite is om met de klas aan de slag te gaan voor 
dat schooljaar. Zeker in het secundair onderwijs kan de samenstelling van een klas zo sterk veranderen 
naar het volgende schooljaar, dat het niet altijd zinvol is om daar op het einde van het schooljaar nog 
zoveel energie en middelen in te investeren navenant het rendement. In deze periode zien we de 
eerste aanmeldingen binnenkomen voor themawerking doorgestuurd voor het begin van het nieuwe 
schooljaar. 

 
2.2.1.2 Scholen 
 
Omwille van privacyredenen kunnen geen cijfers per net of school opgenomen worden in dit 
jaarverslag. We stellen wel vast dat voor 31 scholen een aanmelding werd gedaan door het CLB. Een 
groot aantal scholen maakt actief gebruik van het aanbod. Een aantal scholen springen er wel uit wat 
betreft het aantal aangemelde groepen voor themawerking. Verder zien we een goede spreiding over 
de scholen. 
 
 
2.2.1.3 Leerjaar en onderwijsvorm 
 
Grafiek 43: Verdeling van de aanmeldingen voor groepsgerichte interventies voor het voltijds secundair 
onderwijs, schooljaar 2018-2019 

 

Heel wat scholen melden klassen uit de eerste graad aan voor een groepsgericht aanbod, zowel in de 
A-stroom als in de B-stroom. In de meeste gevallen gaat het hier over een aanmelding voor 
themawerking. Door preventief te werken rond een aantal thema’s wil men problemen voorkomen en 
een goeie start nemen. De A-stroom is daarbij iets sterker vertegenwoordigd, maar als we dit in 
verhouding zouden berekenen, zou dat er anders uitzien. 
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ASO, KSO en TSO melden een beduidend lager aantal leerlingen aan over alle leerjaren heen. BSO 
springt er daarbij bovenuit met beduidend meer aanvragen. Binnen BSO zien we een vrij gelijke 
spreiding over de leerjaren. 

Er werden vier zelf samengestelde groepen aangemeld. Dit was telkens in het kader van herstel: drie 
aanmeldingen voor ASO, één voor de A-stroom. 

Bekijken we dit voor het buitengewoon onderwijs, zien we vijf aanmeldingen: 

• 2 aanmeldingen voor Type 7, OV3  
• 3 aanmeldingen voor Type basisaanbod, OV3  

Vanuit de CLW’s kregen we drie aanmeldingen voor herstel. 

 
 
2.2.1.4 Aantal leerlingen 
 
Als we over de scholen, onderwijsvormen en klassen heen kijken, stellen we vast dat er 1647 leerlingen 
werden aangemeld voor klasacties in het secundair onderwijs. 

 

 
2.2.2 Trajecten 
 
2.2.2.1 Opgestarte en niet-opgestarte trajecten 
 
Er werden  72 aanmeldingen gedaan voor in totaal 133 groepen (aangemelde groepen), dit zijn meestal 
klasgroepen, maar kan ook een zelf samengestelde groep zijn of een herstelgroep (minstens 2 
personen). 
 
13 trajecten konden niet opgestart worden. Redenen hiervoor waren: 

• De vraag van de school vervalt (10) 
• De school heeft het zelf kunnen aanpakken (1) 
• Doorverwijzing naar individueel gericht traject (1) 
• Geen reactie van de school (1) 

 
Er werden dus 120 trajecten opgestart voor 1453leerlingen. 
 
 
2.2.2.2 Aanbod 
 
In het secundair onderwijs worden volgende modules aangeboden binnen Abrusco. Zij zijn enige 
aanbieder. 

● Themawerking: Dit zijn preventieve workshops die rond welbepaalde thema’s worden 
aangeboden, ter bevordering van het welbevinden van de leerlingen op school en het 
functioneren van de klasgroep. 
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● Klasacties: Deze acties vertrekken vanuit een specifieke nood in een klasgroep. Er kan gewerkt 
worden rond een waaier van noden: communicatieproblemen tussen leerlingen onderling, 
tussen leerling en leerkracht, klasdynamica, weerbaarheid, grenzen accepteren, herstel, … 

● Samengestelde groepen Weer-Staan: Scholen kunnen zelf een groepje leerlingen samenstellen 
om te werken rond het versterken van de weerbaarheid. Deze groepjes gaan door op school. 
Dit aanbod wordt in mindere mate gebruikt. 

● Herstel: herstelgesprek, hergo en no blame.  
 
Kijken we naar onderstaande grafiek zien we de verdeling naar opgestarte module voor alle 
aangemelde groepen. Op het eerste zicht zien we dat Abrusco vooral themawerking heeft aangeboden 
(68 klassen), gevolgd door klasacties (27 klassen). Toch geeft dit een ietwat vertekend beeld. 
Themawerking is immers een eenmalige preventieve workshop die wordt aangeboden in een 
klasgroep. Vaak worden verschillende klassen of zelfs een volledig jaar of graad hiervoor aangemeld. 
Een groot aantal workshops kunnen op die manier op een kortere tijdsspanne worden afgerond. 
Klasacties zijn een stuk intensiever, vergen een op-maat-aanpak en nemen verschillende uren, 
gespreid over verschillende dagen, in beslag. Het geeft dus zeker een goed zicht op het aantal groepen 
die binnen welke module zijn begeleid. Het geeft in geen geval zicht op de intensiteit van de gelopen 
trajecten.  
 
Daarnaast zien we 21 opgestarte hersteltrajecten. Hoewel, gezien het aantal definitieve uitsluitingen, 
dit een onderbenutting is van het aanbod, is dit wel een stijging ten opzichte van voorgaand schooljaar 
(10). We zijn dus blij met deze meer dan verdubbeling.  
De samengestelde groep werd slechts één maal aangevraagd en aangeboden. 
 
Grafiek 44: Verdeling van de opgestarte aangemelde groepen naar module, schooljaar 2018-2019 

 
 
Kijken we inhoudelijk naar de aanmeldingen stellen we vast dat:  

• binnen herstel vooral herstelgesprekken gevraagd worden. Er werden slechts drie hergo’s 
aangevraagd, wat toch weinig is gezien het grote aantal uitsluitingen. 
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• binnen de klasacties vooral het klassikaal ondersteunen van de relatie tussen leerlingen hoog 
scoort(15).   

• binnen de themawerking vooral gekozen wordt voor het klassikaal ondersteunen van 
algemene klasdynamica (35).  

 
Interessant is ook te weten hoeveel leerlingen binnen welke modules werden begeleid. Dat zien we in 
onderstaande tabel 8. De grootste aantallen worden duidelijk bereikt met de themawerking (860 
leerlingen), gevolgd door klasactie (446). Opmerkelijk is ook het hoog aantal leerlingen dat ik het kader 
van een herstel begeleid werden (143).  
 
Tabel 8: Aantal leerlingen per groepsgerichte module voor het secundair onderwijs, schooljaar 2018-2019 

Module Aantal leerlingen 
Themawerking 860 
Klasactie 446 
Herstel 143 
Weer-Staan: samengestelde groep 4 
Eindtotaal 1453 

 
 
2.2.2.3 Vroegtijdige stopzetting en hun reden 
 
Er werden 14 trajecten vroegtijdig stopgezet. Dat wil zeggen dat er een opstart was, maar dat het 
voortijdig werd stopgezet. Dat was zo voor 9 herstelacties en 5 klasacties. Redenen hiervoor zijn de 
volgende:  

• Binnen herstel heeft dit meestal te maken met het niet meer bereid zijn hieraan mee te werken 
van een van de partijen. Dat was zo voor 7 jongeren en voor twee leerkrachten. Eén herstel 
kon praktisch niet meer opgestart worden omwille van de examens. 

• Binnen de klasacties had dit te maken met het niet (meer) bereid zijn mee te werken vanuit 
de klasgroep, leerkrachten en leerlingen of omdat het praktisch niet meer opgestart kon 
worden omwille van de examens. 

 
 
2.2.2.4 Aantal lesuren 
 
We bekeken hoeveel lesuren besteed werden aan de modules. Binnen themawerking is dit duidelijk: 
slecht in één geval werd meer dan 5 uur besteed aan het aanbod. Een actie binnen de themawerking 
bestaat meestal uit twee lesuren. Is er meer nodig, wordt dit een klasactie met een aanpak op maat. 
 
Voor klasacties worden er in principe 6 actiemomenten voorzien. Dit is geen must, maar een 
mogelijkheid en hangt af van de situatie. In onderstaande grafiek zien we ook dat de intensiteit van 
een traject niet vastligt en sterk kan variëren. In enkele gevallen bestaat een klasactie zelfs uit meer 
dan 15 lesuren. 
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Grafiek 45: Aantal lesuren besteed aan klasacties, schooljaar 2018-2019 

 
 
Bij herstel ziet dit beeld er iets anders uit. We houden hier wel rekening met 9 vroegtijdig stopgezette 
trajecten, die daardoor allicht minder tijd in beslag namen. Een herstel vraagt immers heel wat 
voorbereidend werk met de betrokkenen vooraleer kan overgegaan worden tot het effectieve herstel. 
 
Grafiek 46: Aantal lesuren besteed aan herstelacties, schooljaar 2018-2019 
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3 Algemeen advies 
 

Jaarlijks maakt KANS een adviesrapport over aan de VGC. We geven hier graag een korte samenvatting 
weer van de gegeven adviezen. Om het geheel te structureren werd gebruik gemaakt van vier grote 
onderwerpen: 

1. Noden betreft bestaande aanbod in het basisonderwijs 
2. Tekort aan aanbod in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs 
3. Inkanteling POT en voortraject in NAFT 
4. Hiaat betreft zeer zware en complexe casussen 

 

3.1 Noden betreft bestaand aanbod in het basisonderwijs 

Leerlingen in het basisonderwijs konden het voorbije jaar ondersteund worden door vier KANS-
partners die hier een actief aanbod rond deden: Tigo, zorgboerderij Huppeldepup, de Wereld van Indra 
en Abrusco, module Weer-Staan (klasacties, individuele begeleiding, samen te stellen groep) . Het 
beperkte aanbod, alsook het beperkt aantal plaatsen is een knelpunt, in het bijzonder als volgend jaar 
ook Tigo wordt omgezet in niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Werken aan de preventie van 
schooluitval begint immers, en in het bijzonder, al van in het basisonderwijs. Daarnaast geven we nog 
bedenkingen mee wat betreft de klasacties en de nood aan herstelgerichte initiatieven in het 
basisonderwijs. 

 

Tigo-trajecten worden niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

De ontwikkeling van het aanbod van Tigo was een belangrijke stap om ook het basisonderwijs te 
ondersteunen bij de preventie van schooluitval. De aangemelde casussen zijn vaak zware situaties, 
waar reeds een uitgebreide ondersteuning vanuit de school en CLB werd aangeboden, vaak ook via 
hulpverlening, en waar het rustpunt in de week via de dagbegeleiding van Tigo broodnodig is om het 
schooljaar te overbruggen. Het aanbod is essentieel gebleken in het opvangen van leerlingen met 
zware emotionele, contextuele en gedragsproblemen, waar de mogelijkheden van de school zijn 
uitgeput. Niet zelden dreigt een uitsluiting of staat de leerkracht op uitvallen wanneer aangemeld 
wordt voor dit aanbod. Niet zelden weten zij deze dynamiek ook te keren, ondanks de bijzonder 
moeilijke doelgroep. 

Echter, de werking van Tigo zal vanaf 1 januari 2020 verder vorm krijgen binnen de module 'ambulante 
behandeling' binnen integrale jeugdhulp, achter de Intersectorale Toegangspoort. De capaciteit zal 
vermoedelijke dalen naar 6 plaatsen (i.p.v. 12). Zo kunnen zij nog intensiever aan de slag gaan met 
deze leerlingen. Bijkomend zal nog meer ingezet worden op de transfer naar school en thuis. Het zal 
echter niet langer rechtstreeks toegankelijk zijn via KANS. 
 
We zijn bezorgd over deze ontwikkeling. Niet alleen zullen we op deze manier dit aanbod via KANS 
verliezen en moet er een langere weg afgelegd worden om tot dit traject te komen, het aantal plaatsen 
wordt ook gehalveerd, terwijl we ze nu reeds werken met een wachtlijst. Het lijkt ons aangewezen na 
te denken, eventueel samen met Tigo, hoe dit hiaat aangepakt kan worden en hoe blijvend in de nodige 
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dagbegeleiding met de juiste expertise kan voorzien worden. Bij voorkeur op een centrale locatie in 
Brussel om de verplaatsingsproblematiek tegelijkertijd aan te pakken. Voor veel ouders is immers de 
verplaatsing naar Haren of initiatieven in de rand niet haalbaar, waardoor kinderen er geen gebruik 
van kunnen maken.  
 

Tekort aantal plaatsen 

Wat betreft het individueel aanbod is er 

• Tigo: de grootste speler die zich richt tot leerlingen van 6 tot 14 jaar, maar dus volgend 
schooljaar verdwijnt uit het rechtstreeks toegankelijk aanbod 

• Wereld van Indra: aanbod richt zich op leerlingen uit het lager en secundair onderwijs, maar is 
gevestigd in Malderen 

• Huppeldepup: aanbod richt zich in hoofdzaak op het secundair, maar ook leerlingen vanaf 10 
jaar zijn hier welkom , is gevestigd in Humbeek 

• Abrusco Weer-Staan bood individuele begeleiding aan als een groepstraject niet haalbaar was 
voor leerlingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs, maar zal dat voorlopig niet 
meer doen 

Het aanbod voor het basisonderwijs is steeds snel volzet en kampt al snel met een wachtlijst. De 
Wereld van Indra heeft een wachtlijst vanaf half november die snel aangroeit. Tegen de kerstvakantie 
is de kans op een mogelijke opstart dat schooljaar klein, waardoor we er nog weinig naar 
doorverwijzen. Ook Huppeldepup was volzet vanaf februari, zoals ook vorig schooljaar het geval was. 
Beiden hebben ook een grote instroom vanuit Vlaams-Brabant, waar ze ook gevestigd zijn.  

Tigo is op heden onze grootste aanbieder in het basisonderwijs, maar had dit schooljaar een wachtlijst 
vanaf januari. Er worden in de loop van het jaar nog trajecten opgestart, maar de wachttijd bedraagt 
al snel een aantal maanden. Als we kijken naar de aard van de aangemelde casussen bij Tigo, is dat vrij 
lang. Abrusco Weer-Staan werkte vanaf de loop van het tweede trimester ook met een wachtlijst. 

We stellen vast dat de aanmeldingen stoppen met binnenkomen eens geweten is dat de wachtlijsten 
lang zijn of een opstart dat schooljaar niet meer mogelijk zal zijn. Als gevolg daarvan krijgen we geen 
correct beeld van de vraag. Bovendien is het aanbod ook niet voor iedereen vlot toegankelijk. Zo 
kregen we melding van de gemeente Anderlecht dat zij nood hebben aan trajecten dichter in de buurt. 
De Anderlechtse ouders geraken niet in Haren bvb, waardoor ook niet wordt aangemeld. Aan de CLB-
medewerker vragen we alsnog aan te melden, maar gezien de werkdruk wordt dat niet altijd gedaan 
voor een traject dat toch niet opgestart kan worden.  

We zijn sterk vragende partij om het aanbod voor het basisonderwijs verder uit te bouwen. We zien 
mogelijkheden op het Neerhof, een boerderij op de rand van Brussel, waar in het verleden ook 
trajecten voor het secundair onderwijs werden aangeboden. We denken dat het concept van een 
zorgboerderij hier ook verder vorm kan krijgen in een concept aangepast aan jonge kinderen. Verder 
denken we dat Beeldenstorm mogelijks een interessante partner kan zijn om in te zetten op de niche 
van een creatief aanbod. 
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Voor de kinderen met ernstige socio-emotionele en/of gedragsproblemen, hopen we dat met Tigo 
bekeken kan worden hoe het aanbod gegarandeerd kan blijven door bijkomende plaatsen te 
ontwikkelen buiten NRTJ, gezien hun expertise die voor dit doelpubliek net zo fundamenteel is. 

Tenslotte zien we een grote meerwaarde in de mogelijkheid van herstelgerichte trajecten in het 
basisonderwijs. Vorig schooljaar werden een aantal proefcases gelopen binnen Abrusco. We denken 
dat zij de ideale partner zijn om dit verder uit te bouwen, gezien hun jarenlange expertise in het 
herstelgericht werken in secundaire scholen. 

 

Klasacties 

Het Weer-Staanaanbod van Abrusco is de enige aanbieder van klasacties in het basisonderwijs en dat 
zal naar volgend schooljaar toe ook zo blijven. We zagen de vraag naar klasacties in het basisonderwijs 
dit schooljaar toenemen. We vermoeden dat niet elke Brusselse school het aanbod intussen kent. Het 
was een bewuste keuze om dit niet actief te promoten omdat dit aanbod steeds beperkt was in zijn 
aantal trajecten. Met de overgang van Alba naar Abrusco werden er wel meer mogelijkheden 
gecreëerd. Door de multi-inzetbaarheid van het personeel binnen Abrusco, is er ook ruimte voor meer 
aanmeldingen doorheen het schooljaar. Uiteraard gaan meer klasacties in het basisonderwijs ten koste 
van andere trajecten, want er zijn geen bijkomende middelen hiervoor toegekend. Toch vinden we dit 
een kostbaar en noodzakelijk aanbod, dat leerkrachten ook in het basisonderwijs ondersteunt daar 
waar de klasdynamiek volledig fout zit. Op deze manier wordt in groep gewerkt rond het welbevinden 
van een groep leerlingen, wat een negatief gevoel rond de klas- en schoolbeleving in het algemeen ook 
vermijdt. 

 

Herstelgericht aanbod 

Daarnaast stellen we ook een toenemend aantal vragen vast, vaak via een aanmelding voor klasactie 
Weer-Staan, naar een herstelgericht aanbod in het basisonderwijs. Een aantal experimenten werden 
opgestart en succesvol afgerond. Het moet nog verder bekeken worden binnen Abrusco of zij dit naar 
de toekomst toe willen en kunnen aanbieden. Herstel voorkomt in elk geval escalatie en een blijvend 
negatief gevoel, wat ten goede komt aan het welbevinden van alle betrokkenen en in veel gevallen 
ook uitsluiting kan vermijden. 

 

3.2 Tekort aan aanbod in het buitengewoon basis-en secundair onderwijs 

Dit schooljaar werd vanuit KANS meermaals samengezeten met scholen uit het buitengewoon 
onderwijs. We hebben moeten vaststellen dat er weinig tot geen aanbod is voor deze leerlingen, maar 
wel een expliciete nood. We kwamen samen tot onderstaande noden. 

Zowel scholen als studierichtingen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) zijn heel beperkt. 
Hierdoor kiezen leerlingen vaak geen school op basis van een interessante studierichting, maar 
opteren zij gewoon voor de meest bereikbare school binnen hun opleidingsvorm (OV) en type. Dit 
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heeft tot gevolg dat ze genoegen moeten nemen met de studierichting die die school aanbiedt. 
Hierdoor kampen veel leerlingen met motivatie-, inzet- en werkhoudingsproblemen.  

Bij het heroriënteren van leerlingen maken BuSO-scholen graag gebruik van leerplekleren om hun 
leerlingen kennis te laten maken met bepaalde werkomgevingen of gaan zij samenwerkingsverbanden 
aan met reguliere scholen om hen via een stage kennis te laten maken met een studierichting. Echter, 
de stage-uren die scholen hebben, zijn beperkt en gebonden aan voorwaarden. Bovendien is het 
kennismaken met werkomgevingen zinvol via leerplekleren, maar is het daar niet voor ontwikkeld. Het 
aanbod is beperkt en daarom wordt ook de keuze gemaakt om leerplekleren in te zetten voor 
leerlingen die daar nood aan hebben vanuit de preventie van schooluitval, die positieve ervaringen 
moeten kunnen opdoen, die even tot rust moeten komen buiten een schoolse context, … Dat neemt 
niet weg dat verkenning van beroepsdomeinen op de werkvloer zinvol is en een fijne, stimulerende 
ervaring kan zijn voor jongeren die nood hebben aan heroriëntering. In feite zou het mogelijk moeten 
zijn dat scholen dit zelf organiseren vanuit de leerlingenbegeleiding. Echter, het zoeken van 
leerplekken is tijdsintensief en de regelgeving is beperkend. Het is zinvol te bekijken hoe samenwerking 
met partners hier een ondersteunende rol kan in spelen, zodat scholen dit op termijn zelf kunnen 
organiseren. Het zou ondersteunend zijn als hier een wettelijk kader rond ontwikkeld zou worden 
waarbinnen dit mogelijk is.  

Daarenboven kampen ook BuSO-scholen met een ernstige spijbelproblematiek. Het CLB neemt hier 
uiteraard zijn opdracht in op, maar door de beperkte middelen en de hoge werkdruk is het niet 
haalbaar dit met de gewenste intensiteit aan te bieden. Deze leerlingen hebben nood aan een 
laagdrempelige, aanklampende, intensieve opvolging om de weg naar school terug te vinden. Dit 
creëert in eerste instantie even afstand van school, biedt de mogelijkheid om een vertrouwensband 
op te bouwen en nadien opnieuw naar school toe te werken. 

Elke BuSO-school waar we mee gesproken hebben, geeft duidelijk aan dat er nood is aan een 
dagbestedingsproject op maat van hun leerlingen. Zij missen het format van Extra Time; zowel voor de 
zwakkere leerlingen uit bijvoorbeeld OV1 en OV2, maar ook voor de leerlingen met erg specifieke 
problematieken zoals een autismespectrumstoornis (ASS) of gedragsstoornis. Zij hebben elk hun eigen 
specifieke ondersteuningsnoden. Hieraan kunnen veel van onze huidige aanbieders niet tegemoet 
komen. Nochtans hebben deze leerlingen minstens evenveel nood aan schoolflankerende of 
schoolvervangende trajecten om even afstand te nemen van school.  

Een aantal bestaande organisaties stellen hun aanbod open voor deze jongeren (bvb. Beeldenstorm), 
maar zij vragen steevast om een begeleider mee te brengen zodat de jongere in een 1 op 1-situatie 
gebruik kan maken van het aanbod. Dit is echter zelden tot nooit haalbaar voor scholen. 

Daarnaast zijn er de jongeren uit OV1 en OV2 die eveneens nood hebben aan een aanbod. Zij vallen 
nu bijna overal uit de boot (evenals de slechtzienden en blinden (Type 6) en de slechthorenden en 
doven (Type 7)). Ook deze leerlingen hebben vaak gewoon nood aan een rustpunt buiten school om 
de andere dagen van de week te kunnen voldoen aan de schoolse verwachtingen. Enkele organisaties 
die reeds openstaan voor deze doelgroep zijn: 

 de Wereld van Indra: zij bieden een hele dag 1 op 1-begeleiding 
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 zorgboerderij Huppeldepup: indien leerlingen hun problematiek te ernstig is om deel te 
nemen aan de kleine groepjes (2 à 3 jongeren), wordt er gevraagd aan een orthopedagoge om 
1 op 1-begeleiding te bieden; dit zijn wel duurdere trajecten van €25 per dag, maar sommige 
leerlingen kunnen hiervoor terugvallen op een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) vanuit een 
VAPH-erkenning 

 de Ateliers arbeidszorg binnen Atelier Groot Eiland, hoewel OV 1 en OV 2 hier globaal 
genomen ook te beperkt voor zijn 

Sommige (zorg)boerderijen van Steunpunt Groene Zorg staan open voor deze doelgroep, maar de 
meeste boerderijen hebben toch een bepaald aantal verwachtingen waar jongeren aan moeten 
voldoen. 

We moeten zeker ook meegeven dat deze jongeren zich vaak niet zo makkelijk zelfstandig met het 
openbaar vervoer kunnen verplaatsen. Hun mobiliteit is eerder beperkt. Daarom zoeken we een 
makkelijk bereikbaar en centraal gelegen initiatief en dat is net wat ontbreekt. Verplaatsingen naar de 
genoemde initiatieven zijn voor deze leerlingen vaak niet haalbaar. 

Tenslotte zijn er die leerlingen waarbij de problematiek zo zwaar is, dat zelfs de gespecialiseerde 
omkadering van het buitengewoon onderwijs geen antwoord heeft op hun ondersteuningsnoden. 
Deze leerlingen komen we ook meer en meer tegen in het regulier onderwijs. Hiervoor verwijzen we 
door naar de rubriek ‘Hiaat betreft zeer zware en complexe casussen’ in dit algemeen advies. 

 

3.3 Inkanteling POT en voortraject in NAFT 

Vanaf 1 september 2019 kantelen de persoonlijke ontwikkelingstrajecten (POT) en voortrajecten van 
het deeltijds onderwijs in in de naadloos aansluitend flexibele trajecten (NAFT). Dat houdt een aantal 
veranderingen in die wat bezorgdheden met zich meebrengen. 

Complementariteit van het aanbod 

VGC investeert reeds een aantal jaren in Abrusco, met de bedoeling het aanbod zoveel mogelijk te 
centraliseren, overlappen te voorkomen en overheadkosten te vermijden, opdat de middelen optimaal 
voor de leerlingen kunnen worden  ingezet. We zagen time-out Brussel en leerrecht Brussel 
samensmelten tot Abrusco. Vorig jaar werden eveneens de werkingen van Weer-Staan en Taalkot 
overgeheveld. Aan KANS werd onder meer de opdracht gegeven om het aanbod in kaart te brengen, 
overlappen te detecteren en te signaleren om zoveel mogelijk tot een complementair aanbod te 
komen. Hoewel er nog steeds hiaten zijn in het aanbod, zoals hier ook aangegeven, werkt het aanbod 
relatief complementair. Bij nieuwe projectaanvragen wordt steeds verwezen naar KANS en Abrusco 
om aldaar te bespreken wat reeds wordt aangeboden en hoe een nieuw aanbod op bestaande noden 
kan inspelen die nu nog niet voldaan zijn. 

Met de uitbreiding van NAFT start volgend schooljaar een nieuwe grote aanbieder in Brussel, met 
name Groep INTRO. Door de inkanteling van voortraject en POT in NAFT, worden zij een bijkomende 
grote speler in het Brusselse aanbod van schoolexterne interventies. Groep INTRO is een organisatie 
die Vlaanderenbreed werkt. Doorheen de jaren hebben zij een uitgebreide expertise opgebouwd in 
het werken met kansarme jongeren in verschillende settings, zowel in het werken met NEET-jongeren 
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(not in employment, education or training), jongeren in de Centra voor leren & werken, als in het 
aanbieden van time-outtrajecten, klasbegeleidingen en leerkrachtondersteuning. Daarnaast bieden zij 
ook opleidingen aan voor werkzoekenden en hebben ze een aantal projecten gericht op specifiek 
kansarmere doelgroepen, zoals romajongeren, moederwerkingen ed. Zij werken al jarenlang in Brussel 
i.k.v. brugtrajecten, POT, opleidingen voor werkzoekenden, NEET-project ed. Zij zijn nieuw als NAFT-
aanbieder in Brussel. 

Het aanbod dat tot op heden steeds op elkaar werd afgestemd, wordt plots verrijkt met een grote 
aanbieder. Het aanbod toont zich echter heel gelijklopend en boet in aan complementariteit, er is veel 
overlap. Voor KANS wordt het een zoektocht naar de accentverschillen, om de leerling zo optimaal 
mogelijk te matchen met het juiste aanbod. Uiteraard komt er ook een speler bij die in de toekomst 
verder kan inspelen op de Brusselse noden. Het streefdoel is in elk geval op termijn te komen tot een 
sterkere complementariteit. 

Aanbod Vormingscentrum Molenbeek 

Groep INTRO bood tot vorig schooljaar het zogenaamde POT28 aan in het Vormingscentrum 
Molenbeek. Zij deden een aanbod voor Romajongeren en andere Brusselse jongeren die niet naar 
school gingen en voor wie de drempel tot inschrijving te groot is. Zij haalden op deze manier veel 
jongeren van de straat, vaak ook uit de prostitutie, deden een zinvol dagaanbod en slaagden erin om 
een deel van deze jongeren te laten kwalificeren. Met de nieuwe regelgeving kan dit aanbod niet 
integraal verdergezet worden. Het is wenselijk vanuit het beleid te bekijken hoe deze werking toch op 
een manier behouden kan worden. Heel wat van deze minderjarige jongeren zijn intussen opnieuw 
onder de radar verdwenen. 

Toename aanmeldingen  

Door de uitbreiding van NAFT zal het aantal aanmeldingen bij KANS drastisch toenemen, wat niet 
haalbaar is met de huidige omkadering. In het schooljaar 18-19 werden alleen voor POT 113 jongeren 
aangemeld. Daar bovenop moet een deel van de voortrajectjongeren geteld worden (vorig schooljaar 
69). Voor KANS zou dat een bijna verdubbeling van de aanmeldingen betekenen. Bijkomende middelen 
zijn dus nodig om dit alles goed geregisseerd te krijgen en wachttijd bij KANS te vermijden. 

 

3.4 Hiaat betreft zeer zware en complexe casussen 

Doorheen het jaar hadden we een aantal casussen, waarin we moesten vaststellen dat de ernst van de 
situatie de capaciteit van het huidige aanbod overstijgt. In het basisonderwijs is Tigo de enige 
aangewezen partner hiervoor, maar ook zij moeten hun aanbod begrenzen om de groep werkbaar te 
houden en kunnen er voor kiezen om niet op te starten. In het secundair worden deze jongeren eerder 
naar try-out doorverwezen gezien het ongedwongen karakter ervan. Wanneer ze ook daar totaal de 
draagkracht overstijgen, rest alleen hulpverlening nog. Maar ook in hulpverlening ontbreekt de plaats 
en voor sommigen is de situatie zo ernstig dat directe hulp moet geboden worden terwijl  het aanbod 
ontbreekt. We denken hierbij aan jongeren die  op een psychiatrische afdeling niet verder geholpen 
kunnen worden omdat de situatie te zwaar is of er geen evolutie in zit. Toch wordt er van scholen 
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verwacht dat zij wel met deze jongeren aan de slag gaan, wat vaak niet haalbaar is omdat dit  ten koste 
van de overige leerlingen gaat . Voor deze groep lijkt nood te zijn aan een alternatief aanbod.  
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Besluit 
 
In dit jaarrapport trachten we een zicht te geven op de kenmerken van onze doelgroep, op de 
aangeboden trajecten en geven we een advies op basis van onze ervaringen en vaststellingen.  

We gaven eerst een weergave van de doelgroep en de trajecten in het basisonderwijs, nadien deden 
we dit voor het secundair onderwijs. Telkens werd een onderscheid gemaakt tussen aanmeldingen 
vanuit individuele leerlingen en vanuit groepsgerichte vragen.  

We geven daarnaast ook in grote lijnen het advies weer dat we bezorgden aan VGC.  
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Bijlage 1: Tabel: Verdeling aanmeldingen secundair onderwijs naar leerjaar en onderwijsvorm 

Graad en leerjaar Onderwijsvorm Aantal 
leerlingen 

1e graad 
 

46 
1e jaar 

 
22  

A-stroom 15  
B-stroom 7 

2e jaar 
 

24  
A-stroom 9  
B-stroom 15 

2e graad 
 

46 
3e jaar 

 
33  

ASO 8  
BSO 15  
KSO 3  
TSO 7 

4e jaar 
 

13  
ASO 3  
BSO 8  
KSO 0  
TSO 2 

3e graad 
 

7 
5e jaar 

 
5  

ASO 0  
BSO 4  
KSO 0  
TSO 1 

6e jaar 
 

2  
ASO 2  
BSO 0  
KSO 0  
TSO 0 

OKAN   1 
Leren & werken   9 
BuSO   25  

OV 1 2  
OV2 7  
OV3 16 

Geen school  5 
Onbekend  15 
Eindtotaal 
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