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Inleiding
KANS Centraal Meldpunt Brussel rondde zijn derde werkingsjaar af. Het was een bijzonder jaar dat heel
wat uitdagingen met zich meebracht in verschillende opzichten. Zoals dat in zowat alle organisaties
het geval was, heeft de coronacrisis ons voor een aantal belangrijke uitdagingen geplaatst. Plots bracht
de organisatie van een rondetafel heel wat risico’s met zich mee en zagen we ons genoodzaakt over
te schakelen naar andere media om overleg mogelijk te maken; het aanbod van partners werd
stilgelegd of grondig aangepast; we stonden in voor de centrale dispatching van het ‘corona-aanbod’
van de NAFT-aanbieders. Kortom, zoals overal, was er heel wat flexibiliteit nodig om steeds opnieuw
in te springen op de veranderende context en maatregelen. Het is nog koffiedik kijken wat de impact
zal zijn van dit alles op vroegtijdig schoolverlaten in het volgende schooljaar en de komende jaren. We
engageren ons in elk geval om op onze manier te blijven verder werken aan de preventie van
schooluitval.
Daarnaast zorgde de NAFT-verbreding voor een toename van het aantal aanmeldingen, waarvoor ook
ons team versterkt werd. Ook zagen we hierdoor de doelgroep wijzigen en konden we Groep INTRO
verwelkomen als nieuwe aanbieder. Een verandering die ook wijzigingen in onze samenwerking met
de Centra voor Leren en werken met zich meebracht.
Daarnaast kunnen we stellen dat KANS intussen is uitgegroeid tot een vaste waarde in het Brusselse
onderwijslandschap. 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 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. De leerling, alsook zijn/haar inbreng, staat hierin centraal.
Trajecten worden steeds centraal aangemeld, wat ons toelaat zowel de doelgroep als de trajecten te
monitoren. Dit doen we op basis van een registratietool die we, met de financiële steun van de VGC
en het Brussels Gewest, de voorbije jaren ontwikkelden binnen LARS, het digitaal leerlingendossier van
de CLB’s. Deze monitoring stelt ons in staat dit jaarrapport af te leveren en jaarlijks een adviesrapport
over te maken aan VGC. We hechten hier veel belang aan. Door deze monitoring zijn we in staat
gerichte beleidsadviezen te formuleren die het aanbod ter preventie van schooluitval in Brussel ten
goede komt.
Een belangrijke aanvulling is dat het systeem vooralsnog alleen toegankelijk is voor Brusselse CLB’s.
Dat zorgt ervoor dat we de aanmeldingen van niet-Brusselse CLB’s (voor jongeren die in Brussel wonen
of er naar school gaan) apart moeten monitoren. We nemen ze hier wel steeds mee, ofwel in een
aangepaste grafiek, ofwel in de tekst. Daarnaast kunnen groepen niet aangemeld worden in LARS. We
baseren ons op de output van ons alternatief aanmeldingssysteem voor groepen. De lay-out van de
grafieken kunnen daardoor onderling verschillen.
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.
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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.
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1 Basisonderwijs
1.1

Aanmeldingen voor individuele leerlingen

1.1.1

Aanmeldingen

Het CLB meldde in het voorbije schooljaar 71 leerlingen uit het basisonderwijs aan bij KANS voor een
traject op maat. Het gaat om 35 reguliere aanmeldingen en 36 aanmeldingen voor het corona-aanbod
van Abrusco en Groep INTRO. 65 aanmeldingen gebeurden door Brusselse CLB’s, zes kinderen
woonachtig te Brussel werden aangemeld vanuit een niet-Brussels CLB. De aanmeldingen uit de nietBrusselse CLB’s zijn niet opgenomen in de grafieken, aangezien deze niet via de registratietool in LARS
gegenereerd kunnen worden. Er wordt wel telkens melding gemaakt van deze aanmeldingen in de
tekst.
Vergelijkingen met andere schooljaren zijn dit jaar moeilijker te maken. Bij de start van de lock-down
op 18 maart werden de trajecten stilgelegd. In de dagen en weken die volgden, kwamen begeleidingen
in aangepaste vormen opnieuw op gang. Wel werd niet meer aangemeld voor het reguliere aanbod,
maar wel voor het corona-aanbod. De focus in dit corona-aanbod was helemaal anders, in het
bijzonder in het basisonderwijs. De focus lag nu op ondersteuning bij afstandsleren en het bereiken
van moeilijk bereikbare gezinnen, waardoor ze een andere doelgroep bereikten.
Vorig schooljaar werden er 38 kinderen uit het basisonderwijs aangemeld. Dit jaar waren dat er 35.
We weten niet hoeveel aanmeldingen er nog binnen zouden gekomen zijn, mocht de coronacrisis zich
niet gesteld hebben. Wel stelden we doorheen het schooljaar reeds vast dat er minder aanmeldingen
binnenkwamen dan normaal. Dat heeft met verschillende zaken te maken:


Vooreerst was het aanbod van Tigo, tot vorig schooljaar onze grootste aanbieder voor
trajecten in het basisonderwijs, niet meer toegankelijk via KANS. De trajecten waren vanaf
januari alleen nog toegankelijk via de intersectorale toegangspoort (ITP) van integrale
jeugdhulp met een iets aangepast aanbod. Aanvankelijk kwamen nog een aantal
aanmeldingen voor Tigo binnen, maar door de lange wachttijd op dat moment en onzekerheid
over het al dan niet overzetten van de wachtlijst bij Tigo naar de ITP, adviseerden we de CLBmedewerkers, in overleg met Tigo, de aanmelding on hold te zetten tot aanmelding bij de ITP
mogelijk was in januari. Dit om dubbel werk te voorkomen. We zagen het aantal aanmeldingen
vooral in het eerste trimester reeds dalen.



Met het wegvallen van Tigo in het aanbod van KANS, werd het aanbod beperkt tot
dagbestedingsplekken in de rand rond Brussel:
o ’t FramboZENHOF in Liedekerke
o De Wereld van Indra in Malderen
o Zorgboerderij Huppeldepup in Humbeek (vanaf 10 jaar)
o Joert op het domein van Levenslust in Lennik (vanaf 10 jaar)
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Al deze initiatieven zijn bereikbaar met het openbaar vervoer, maar het is en blijft een
verplaatsing buiten Brussel en dat is in heel wat situaties niet haalbaar. Het aanbod is intussen
goed gekend onder CLB-medewerkers. Meestal wordt eerst nagevraagd bij de ouders of een
verplaatsing haalbaar is. Indien niet, wordt ook niet aangemeld, omdat er geen perspectief is.



Bovendien is het aanbod in de rand ook zeer snel volzet, omdat ook kinderen en jongeren uit
de omgeving er worden aangemeld. Op een gegeven moment in het jaar is er gewoon nergens
meer plaats. Dit is algemeen bekend, er wordt dan niet meer aangemeld.

Dit alles zorgt ervoor dat de cijfers steeds een ondervertegenwoordiging zijn van de werkelijke nood.
In de werkgroep ter preventie van uitsluitingen van het LOP basisonderwijs Brussel werd gevraagd
deze nood nogmaals te benadrukken. De situaties leren ons dat de gepaste trajecten een definitieve
uitsluiting kunnen voorkomen.
In grafiek 1 vindt u informatie betreft de spreiding van de aanmeldingen over het schooljaar.
Grafiek 1: Spreiding aanmeldingen voor het basisonderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

We zien het hoogste aantal reguliere aanmeldingen bij de start van het schooljaar. Dat zijn de trajecten
die opnieuw worden aangemeld om het traject van het voorgaande jaar verder te zetten, in dit geval
allen Tigo-trajecten. Verder kwamen de reguliere aanmeldingen met mondjesmaat binnen in de loop
van het schooljaar. Redenen voor een lager aantal aanmeldingen werden hierboven reeds omschreven
en geven geenszins de werkelijke nood weer. Vanaf april zien we de aanmeldingen stijgen, dit omwille
van het specifieke corona-aanbod, dat verder aan bod komt bij de gelopen trajecten. Het aantal boost
vooral in mei en juni, omdat het aanbod niet van bij de start van de lock-down startte, maar pas later
ontwikkeld werd onder impuls van de oproep tot pedagogische reserve.
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1.1.2
1.1.2.1

Profiel van de aangemelde leerlingen
Geslacht

Er werden dit schooljaar 45 jongens en 26 meisjes aangemeld. Dat is een heel ander beeld dan vorig
schooljaar (36 jongens, 2 meisjes) en heeft alles te maken met het corona-aanbod. Onderstaande tabel
maakt dit duidelijk.
Tabel 1: Aanmeldingen voor het basisonderwijs naar geslacht, schooljaar 2019-2020

Regulier aanbod
Corona-aanbod
Totaal aanmeldingen

Jongens
27
18
45

Meisjes
8
18
26

Bron: KANS-registratietool LARS

In het reguliere aanbod zien we een duidelijke oververtegenwoordiging van jongens, zoals dat elk jaar
het geval is. 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. Er valt 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.
Daarnaast zien we iets meer meisjes die aangemeld werden voor het corona-aanbod, maar in feite is
er een mooie spreiding voor dit aanbod. Het is dan ook een totaal andere doelgroep.
De leerlingen aangemeld vanuit een niet-Brussels CLB zijn mee opgenomen in deze tabel.

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 de sterkste vertegenwoordiging bij de 7-jarigen. De grafiek is visueel bijzonder
goed vergelijkbaar met die van vorig schooljaar. Opmerkelijk is wel dat er vorig jaar geen enkele 7jarige was (wel veel 6 en 8-jarigen) en dat dat dit jaar de grootste groep is.
Aanmeldingen gebeuren vaak op basis van ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden die zeer
voelbaar zijn in de klas. Deze zijn duidelijk aanwezig in alle leeftijdsgroepen. Voor het corona-aanbod
lag dit natuurlijk anders. Daar lag vooral een bezorgdheid in de opvolging van het schoolwerk, wat
eveneens een belangrijke factor is in de preventie van schooluitval. Het systeem liet toe dezelfde
grafiek te maken voor het corona-aanbod en het regulier aanbod. Deze geeft een zeer vergelijkbaar
beeld. We kunnen dus stellen dat deze grafiek een goede weergave is van de leeftijden van kinderen
binnen het regulier aanbod, alsook binnen het corona-aanbod.
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Grafiek 2: Verdeling van de aanmeldingen naar leeftijd voor het basisonderwijs, schooljaar 2019-2020

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 dat het aantal aanmeldingen vooral hoog ligt in de lagere jaren. Als
we dit vergelijken met vorige schooljaren, zien we de aangemelde kinderen toch in het algemeen
jonger worden. Vorig jaar kwam het hoogst aantal aanmeldingen uit de derde graad. Dit jaar is dat het
laagst aantal aanmeldingen (15). De eerste graad scoort het hoogst met 24 aanmeldingen, gevolgd
door de tweede graad met 22 aanmeldingen.

Grafiek 3: Verdeling van de aanmeldingen naar klas voor het basisonderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

De grafiek geeft ook de aanmeldingen weer uit het buitengewoon basisonderwijs. Dit jaar waren dat
drie aanmeldingen, wat aanzienlijk minder is dan de zes van vorig schooljaar. Er werden twee
9

leerlingen aangemeld vanuit type 3 (emotionele of gedragsstoornis), één leerling vanuit type 7
(auditieve beperking of taal-of spraakstoornis).
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 essentieel
hen van jongs af goed op te volgen en de nodige begeleiding te voorzien.

1.1.2.3

Scholen

Om privacy redenen wordt de verdeling van de aanmeldingen over de scholen niet opgenomen in dit
jaarrapport. Uiteraard analyseerden we deze gegevens wel intern. We stellen opnieuw een goede
spreiding van de aanmeldingen per school vast.
We blijven 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 is ook
noodzakelijk om de leerlingen met de hoogste noden tot een traject te kunnen brengen. Desondanks
is het aanbod in de loop van het schooljaar snel volzet omwille van het beperkte aanbod en de redenen
weergegeven in punt 1.1.1 Aanmeldingen.
We kregen 63 aanmeldingen vanuit Brusselse scholen, 7 aanmeldingen vanuit niet-Brusselse scholen,
1 onbekend.
Voor de volledigheid geven we mee dat niet elke aanmelding wordt omgezet in een traject. Daarover
meer in het hoofdstuk rond de opgestarte trajecten.

1.1.2.4

Woonplaats leerling

Tabel 2 geeft een overzicht van de woonplaats van de aangemelde leerlingen uit het basisonderwijs.
Vorig jaar viel het hoog aantal leerlingen op die woonachtig zijn te Sint-Jans-Molenbeek. Dit jaar zien
we een groep gemeenten die duidelijk koploper zijn, met name Schaarbeek, Anderlecht en Sint-JansMolenbeek. Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen het regulier en het corona-aanbod. Voor
deze parameter lijkt dat minder relevant. Zowel binnen het reguliere als binnen het corona-aanbod
verwachten we een sterke vertegenwoordiging van kansarmere kinderen die de extra ondersteuning
goed kunnen gebruiken. Voor het corona-aanbod geldt dat nog in sterkere mate dan voor het reguliere
aanbod, aangezien het hier gaat over moeilijk bereikbare gezinnen en de behoefte aan
studieondersteuning.
Het aantal registraties voor gemeente ligt lager dan het aantal aanmeldingen. Dat heeft te maken met
dubbelregistraties op eenzelfde adres. Het kan daarbij gaan om familie die onder hetzelfde dak woont
of over kinderen die twee keer dat jaar zijn aangemeld.
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Tabel 2: Aanmeldingen basisonderwijs naar woonplaats leerling, schooljaar 2019-2020

Gemeente
1030 Schaarbeek
1070 Anderlecht
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1090 Jette
1000 Brussel-Stad
1081 Koekelberg
1050 Elsene
1140 Evere
1020 Laken
1060 Sint-Gillis
1082 Sint-Agatha-Berchem
1180 Ukkel
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
1310 La Hulpe
1400 Nivelles
1650 Beersel
1860 Meise
Onbekend
Totaal aantal

Aantal
aanmeldingen
12
11
10
6
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
62

Bron: KANS-registratietool LARS

1.1.2.5

Taal

Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de aanmeldingen voor basisonderwijs weer naar
thuistaal. De meerderheid van de leerlingen hebben als thuistaal Frans (34). Dat geldt eveneens voor
de leerlingen aangemeld door niet-Brusselse CLB’s (4 van de 5). 27 leerlingen hadden een andere
thuistaal. Er zijn geen talen die hier bovenuit springen. Een minderheid van de leerlingen (5) spreekt
thuis Nederlands. Allicht ligt het aantal Nederlandstaligen extra laag omwille van het corona-aanbod,
waarin in het basisonderwijs voornamelijk ondersteuning werd geboden bij het afstandsleren. Dit
kunnen we niet nagaan met ons registratiesysteem.
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Grafiek 4: Verdeling van de aanmeldingen naar thuistaal voor het basisonderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

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. 57% van de aangemelde leerlingen zit op leeftijd (36).
33% onder hen hebben één jaar schoolse vertraging (21). 8% van de leerlingen heeft twee jaar schoolse
vertragingen (5). Deze verhouding stemt overeen met de aanmeldingen uit niet-Brusselse CLB’s.
We maakten de vergelijking tussen de aanmeldingen voor het regulier aanbod en het corona-aanbod.
Binnen het corona-aanbod zien we eveneens dat de meerderheid van de leerlingen geen schoolse
vertraging heeft (44%), maar dat het aantal leerlingen met één jaar schoolse vertraging een stuk hoger
ligt, met name 41%. 11% van deze leerlingen heeft twee jaar schoolse vertraging. De noden liggen in
het corona-aanbod dan ook sterker op de ondersteuning van de het schoolwerk, wat in de andere
trajecten niet het geval is.
Grafiek 5: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal jaren schoolse vertraging voor het basisonderwijs,
schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS
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1.1.2.7

Schoolwissels

Onderstaande grafiek geeft het aantal basisscholen weer voor kinderen die werden aangemeld bij
KANS. 56% van de leerlingen deed zijn basisonderwijs tot het moment van aanmelding in dezelfde
school (37). 29% had 2 basisscholen, 14% had 3 basisscholen en één leerling had reeds 5 basisscholen
gehad. We zien een gelijkaardig beeld in het corona-aanbod en het reguliere aanbod. In de
aanmeldingen van buiten Brussel was er 1 leerling met 1 basisschool, 3 leerlingen met 2 basisscholen
en 1 leerling met 3 basisscholen.
Schoolwissels zijn een belangrijke voorspeller voor schooluitval. Ze kunnen de schoolbinding van de
leerling aantasten. Het opnieuw moeten integreren in een school is een uitdaging en kan negatieve
schoolse ervaringen met zich meebrengen. Bijna de helft van de aangemelde leerlingen bij KANS kende
reeds schoolwissels in het basisonderwijs. Dat was bovendien op het moment van aanmelding. Vele
leerlingen hebben op dat moment nog verschillende jaren te volbrengen.
Grafiek 6: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal schoolwissels voor het basisonderwijs, schooljaar 20192020

Bron: KANS-registratietool LARS

1.1.2.8

Problematische afwezigheden

De registratie van afwezigheden werd dit jaar opnieuw aangepast, omwille van gewijzigde codes bij
het departement onderwijs en vorming. We kozen ervoor om de B-codes te registreren (B = halve dag
problematisch afwezig), de Z-codes (Z = ziek, zowel met doktersattest als met ziektebriefje van thuis)
en een restcategorie ‘overige afwezigheden’. Op die manier krijgen we niet alleen zicht op de
vertegenwoordiging van problematisch afwezige leerlingen in ons doelpubliek, we krijgen ook meteen
zicht op de algemene afwezigheid van de leerling. Vaak hebben leerlingen immers al heel wat
afwezigheden gecumuleerd vooraleer ze B-codes beginnen opbouwen.
Zoals we ook de vorige jaren reeds concludeerden, zien we binnen het basisonderwijs amper leerlingen
met problematische afwezigheden in ons doelpubliek. Bij het hoofdstuk rond risicogedrag zullen we
ook zien dat kinderen in het basisonderwijs vooral worden aangemeld met gedragsproblemen.
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Uiteraard kan dit ook gepaard gaan met afwezigheden, maar dat stellen we niet vast voor onze
doelgroep.
Leerplichtbegeleiding is een opdracht van het CLB en zal, indien zeer problematisch, eerder een weg
afleggen binnen hulpverlening. Dat is uiteraard anders voor leerlingen met zeer zware psychische
problemen die dagbesteding nodig hebben omdat fulltime naar school gaan niet haalbaar is. Gelukkig
zijn dat de uitzonderingen.
In onderstaande grafiek geven we ter info de verdeling weer voor B- en Z-codes voor de aangemelde
leerlingen uit het basisonderwijs. De grafiek voor overige afwezigheden wordt hier niet weergegeven,
omdat ze exact hetzelfde beeld geeft. De grafieken geven een duidelijk beeld: de grote meerderheid
van de leerlingen heeft geen problematische afwezigheden. Een kleiner aandeel wel, maar daar zien
we eerder een verband met het corona-aanbod, waarin ook kinderen werden ondersteund uit moeilijk
bereikbare gezinnen.
Grafiek 7: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal B- en Z-codes voor het basisonderwijs, schooljaar 20192020

Bron: KANS-registratietool LARS

1.1.2.9

Risicogedrag

De overgrote meerderheid van de aanmeldingen in het basisonderwijs worden gedaan in het kader
van gedragsproblemen (24). Drie leerlingen werden aangemeld omwille van demotivatie, wat meer is
dan vorig schooljaar (1). Twee leerlingen werden aangemeld omwille van internaliserend gedrag en
depressieve kenmerken. Dat beeld stemt grotendeels overeen met dat van vorig schooljaar. Uiteraard
hebben we nu wel een grote categorie ‘Andere’. Deze verwijst volledig naar het corona-aanbod.
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Grafiek 8: Verdeling van de aanmeldingen naar risicogedrag voor het basisonderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

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:
● Eén leerling was uitgesloten op moment van aanmelding.
● Voor 4 leerlingen was er reeds een tuchtprocedure opgestart bij aanmelding.
● Voor 7 leerlingen dreigde een tuchtprocedure bij aanmelding.
Deze cijfers liggen hoger dan vorig schooljaar. Nu zijn er 12 van de 35 leerlingen in een van
bovenvermelde situaties (geen enkele leerling uit het corona-aanbod, dus deze werden eruit gefilterd),
vorig jaar waren dat 8 van de 38 leerlingen. We hopen dat dit een teken is dat KANS goed bekend is in
het basisonderwijs en er sneller wordt aangemeld om uitsluiting te vermijden.
Om hier een beter zicht op te krijgen, maakten we de vergelijking met de uitsluitingscijfers van het
voorbije schooljaar, verkregen via het LOP basisonderwijs Brussel. Vorig schooljaar werden, volgens de
beschikbare cijfers, twee leerlingen definitief uitgesloten en werden 11 leerlingen preventief geschorst
in het gewoon onderwijs, 18 leerlingen werden preventief geschorst in het buitengewoon
basisonderwijs.
We kunnen stellen dat we toch een deel van de doelgroep bereiken. Uiteraard bereiken we die niet
volledig. We vermoeden dat dat vooral te maken heeft met het beperkte aanbod dat voorhanden is
en de nodige verplaatsingen buiten Brussel. Daarnaast is voor sommige leerlingen eerder een
hulpverleningssetting aangewezen of wordt een weg afgelegd naar buitengewoon onderwijs toe.
Verder krijgen we vanuit het buitengewoon basisonderwijs niet zoveel aanmeldingen, omdat er ook
weinig aanbod voorhanden is dat inspeelt op de specifieke noden van deze kinderen.
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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 17 aanmeldingen het
ondersteuningsnetwerk betrokken was. Er kan voor dit kenmerk wel geen onderscheid gemaakt
worden tussen leerlingen uit het corona-aanbod of het reguliere aanbod. In de praktijk stellen we wel
vast dat het ondersteuningsnetwerk vaak betrokken is in aanmeldingen voor het basisonderwijs.
Drie kinderen verblijven in een residentiële setting: één kind in pleegzorg, één kind in een voorziening
en één kind in een internaat.
Kijken we naar de betrokken ambulante hulpverlening in onderstaande tabel, stellen we het volgende
vast:
● Psychologische begeleiding scoort het hoogst en was in 7 casussen actief op dat moment.
● CGG was in 5 casussen actief en staat op de tweede plaats, samen met contextbegeleiding.
● In 4 casussen was het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling betrokken.
● 3 leerlingen liepen op moment van aanmelding een traject binnen kinderpsychiatrie.
● Verder waren volgende organisaties betrokken in casussen: JAC/CAW (2),
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (1), Sociale Dienst Jeugdrechtbank (1), crisisbegeleiding
(1), CKG Sloebernest (1), D’Broej (1). Verder werd in een aantal situaties nog verder
diagnostisch onderzoek gedaan naar leer- en/of ontwikkelingsstoornissen (categorie
‘Andere’).
Grafiek 9: Verdeling van de aanmeldingen naar betrokken hulpverlening voor het basisonderwijs, schooljaar
2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS
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1.1.3

Adviesverstrekking

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 vorig jaar bij vier van de 38 aanmeldingen. Dit schooljaar was dat bij één van de 35
aanmeldingen. Op het eerste zicht een mooie vooruitgang. We gaan er van uit dat dat wijst op een
goede kennis bij het CLB van wat mogelijk is binnen KANS.

1.1.4

Rondetafels

KANS organiseerde dit schooljaar 2 rondetafels in het kader van trajecten in het basisonderwijs. In het
basisonderwijs doen we eerder in beperkte mate rondetafels gezien het beperkte aanbod, maar het
verschil met vorig schooljaar is groot (14).
Dit schooljaar veranderde de toegankelijkheid van Tigo, tot vorig schooljaar onze grootste partner
binnen het basisonderwijs. Vanaf januari was aanmelden alleen nog mogelijk via de intersectorale
toegangspoort van integrale jeugdhulp, met een A-document. In de periode daarvoor bleek het weinig
zinvol kinderen op de wachtlijst te zetten. Aanmelden via KANS lukte niet langer. Het aanbod werd
daardoor verarmd. We hadden alleen nog begeleidingsmogelijkheden voor individuele leerlingen in de
rand rond Brussel, met name in Humbeek, Malderen en Liedekerke.
Uiteraard lukt dit niet voor elke Brusselse ouder. Vaak vóór de aanmelding bij KANS wordt door het
CLB navraag gedaan bij de ouders of de verplaatsing haalbaar is. Op basis daarvan wordt beslist al dan
niet aan te melden. Hoewel elke setting zijn eigenheid heeft, bieden ze een gezamenlijk aanbod aan:
een dag tot rust komen in een andere, vaak groene omgeving. Op basis van de aanmelding kan gekozen
worden voor eerder individuele begeleiding, het al dan niet interesse hebben in het werken met dieren
e.d. Die informatie is vaak reeds aanwezig in de aanmelding. De CLB’s weten wat de keuze is en
stofferen de aanmelding met de nodige input, zodat we op basis daarvan een inschatting kunnen
maken, zoniet verhelderen we telefonisch. Gezien de beperkte keuze kan meestal vlot een oriëntatie
naar één van de partners worden gedaan, zonder rondetafel. Deze partners organiseren dan hun eigen
rondetafel waarin ze de noden uitklaren en in kaart brengen, alvorens op te starten.
In sommige situaties blijkt een rondetafel toch wenselijk, vooral in het kader van het samenbrengen
van de betrokkenen, zodat de neuzen in dezelfde richting staan. In die situaties is afstemming nodig
en wordt samen beslist wat het meest wenselijke traject is, vaak breder dan alleen KANS. Dat zijn
eerder uitzonderingen.
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1.1.5
1.1.5.1

Trajecten
Aangeboden en opgestarte trajecten

Van de 71 aangemelde leerlingen werden er voor 58 leerlingen 60 trajecten aangeboden. Twee
leerlingen liepen een gecombineerd traject bij twee aanbieders tegelijkertijd. In deze 60 trajecten
moet het belangrijke onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds het regulier aanbod (24) en
anderzijds het corona-aanbod (36). De trajecten per aanbieder zijn terug te vinden in onderstaande
grafiek.
Grafiek 10: Aantal trajecten per aanbieder voor het basisonderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

24 kinderen werden via KANS aangemeld bij een van de partners uit het regulier aanbod. Zoals de
grafiek duidelijk maakt ging het merendeel van de kinderen naar Tigo (11). Dat cijfer vraagt enige
toelichting. Om een goed zicht te hebben op de lopende trajecten per schooljaar, worden alle trajecten
op het einde van een schooljaar afgerond en waar nodig brengen we zelf een nieuwe aanmelding in
voor kinderen die een verderzetting van het traject nodig hebben. Op die manier garanderen we dat
alle lopende trajecten van een schooljaar opgenomen zijn in de cijfers van dat jaar. Voor Tigo werden
vier lopende trajecten overgezet, zodat de trajecten konden verderlopen in 19-20. Daarnaast kwamen
7 nieuwe aanmeldingen binnen in de eerste twee maanden van het schooljaar. Nadien informeerden
we de CLB-medewerkers over de overstap naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en de
werking met A-documenten vanaf januari. Gezien de lange wachttijd op dat moment was het niet
langer zinvol om aan te melden bij KANS in tussentijd, aangezien het er op dat moment nog op leek
dat Tigo de wachtlijst van KANS allicht niet kon overnemen. Dat is uiteindelijk wel gelukt, maar de
aanmeldingen bij Tigo via ons stopten op dat moment. Vanaf januari kreeg Tigo nog vijf aanmeldingen
binnen via de Intersectorale Toegangspoort van Integrale Jeugdhulp, wat lijkt te wijzen op een
drempelverhoging voor aanmelding.
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Verder was ’t FramboZENHOF in Liedekerke, met zes trajecten, onze tweede grootste aanbieder van
trajecten in het basisonderwijs, gevolgd door de Wereld van Indra en zorgboerderij Huppeldepup met
elk twee trajecten. Joert bood één traject aan. Daarnaast zien we nog een categorie ‘andere’, deze
verwijst naar een individueel begeleidend traject binnen Abrusco in het kader van
weerbaarheidstraining. Het was een verderzetting van een traject uit het voorgaande schooljaar,
waarin Abrusco wel nog een individueel aanbod deed voor het basisonderwijs.
Binnen het corona-aanbod kregen 36 basisschoolkinderen een traject aangeboden in het kader van de
pedagogische reserve. Dat wil zeggen dat in de periode van de lock-down en de nasleep daarvan
leerlingen vanuit de NAFT-aanbieders enerzijds werden ondersteund bij het afstandsleren (digitaal of
op locatie van de NAFT-aanbieder) en anderzijds werden moeilijk bereikbare gezinnen aanklampend
opgevolgd via stoepbezoeken en de gebruikelijke digitale en telefonische kanalen. 27 kinderen werden
aangemeld bij Groep INTRO, 9 kinderen werden aangemeld bij Abrusco. Beiden deden een actief
aanbod voor deze doelgroep, startend in de maand mei. Voor opstart maakten we samenwerkings- en
dispatchingafspraken. Hierin werd beslist dat beiden aanspreekbaar waren voor aanmeldingen, maar
de voorrang zou gaan naar Groep INTRO, aangezien Abrusco heel wat leerlingen reeds opvolgde via
jongerencoaching. Bovendien achtten we het ook belangrijk dat Groep INTRO het nodige aantal
(aangepaste) trajecten bleef aanbieden, ondanks de lock-down (vanuit NAFT-regelgeving), om in de
toekomst hetzelfde aantal trajecten te kunnen blijven aanbieden in BHG. De technische werkloosheid
binnen de organisatie als gevolg van de lock-down speelde eveneens een belangrijke rol.
Alle bovenvermelde trajecten werden aangemeld bij KANS en door KANS aangemeld bij een van de
trajectaanbieders. Een aantal van deze trajecten (20) werden uiteindelijk niet opgestart. Enige duiding
hierover vindt u in onderstaande grafiek. We lichten graag de situatie verder toe:


In het corona-aanbod voor het basisonderwijs werden 14 van de 35 trajecten niet
opgestart. Het aanbod werd opengesteld in mei. Midden juni werden nog 14
leerlingen aangemeld. De partners kozen ervoor deze trajecten niet meer op te
starten, er van uitgaande dat het in die tijdsspanne niet meer mogelijk was iets
wezenlijk aan te pakken. Er werden dus 22 trajecten effectief opgestart.



In het regulier aanbod werden zes trajecten niet opgestart omwille van praktische
redenen (verhuis, verplaatsing e.d.), de coronacrisis en omwille van een reden bij de
aanbieder (draagkracht e.d)
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Grafiek 11: Aantal opgestarte en niet-opgestarte trajecten per aanbieder voor het basisonderwijs met
verwijzing naar de reden voor niet-opstarten, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

1.1.5.2

Verloop opgestarte trajecten

a. Duurtijd trajecten
De meerderheid van de trajecten had een duurtijd van langer dan drie maanden (68%). 32% van de
trajecten had een duurtijd van één tot drie maanden. We konden de duurtijd wel niet voor alle
trajecten bepalen. De coronatrajecten vielen allen in de trajecten met een duurtijd van één tot drie
maanden.

b. Aantal dagdelen per week
Een dagdeel is een halve school-/werkdag. De meeste aanbieders voor het basisonderwijs bieden een
vast aantal dagdelen per week aan, dat is meestal één volle dag per week (2 dagdelen). In sommige
gevallen kan hier flexibel mee omgegaan worden, bv. kortstondig naar aanleiding van een crisis. In de
grafiek is het aantal trajecten met twee dagdelen of meer volledig te kaderen binnen het regulier
aanbod. Het corona-aanbod in het basisonderwijs was meestal een dagdeel per week, aangevuld met
digitale contacten of ondersteuning van ouders.
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Grafiek 12: Aantal dagdelen van de opgestarte trajecten voor het basisonderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

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. Vier trajecten werden vroegtijdig stopgezet. Dit waren allen trajecten bij Tigo.
Het ging om stopzettingen omwille van de start van de coronacrisis.
Bij afronding brengen we ook steeds het perspectief bij afronding in kaart, met name hoe loopt deze
leerling zijn traject verder. We zien dat de meeste leerlingen voltijds terugkeren naar hun huidige
school (25). Sommige leerlingen hun traject wordt in het volgende jaar verdergezet, dat waren er vorig
schooljaar vier. Drie leerlingen veranderden van school, twee omwille van een nieuwe start, één
omwille van een andere reden. Twee leerlingen veranderden van school omwille van een andere
reden.
We zien opnieuw, net zoals vorig schooljaar, dat geen enkele leerling van school veranderde omwille
van tuchtredenen, want dat is een aparte categorie. We zijn blij dit te blijven vaststellen, aangezien
deze leerlingen in de meeste gevallen worden aangemeld 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.
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Grafiek 13: Perspectief bij afronding traject voor het basisonderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

1.2
1.2.1

Aanmeldingen voor groepen
Aanmeldingen

Het aanbod voor groepen wordt in het basisonderwijs uitsluitend aangeboden door Abrusco. CLB’s
kunnen op vraag van de school een klasgroep aanmelden voor een preventiever of interveniërend
aanbod, dit wel expliciet vanuit de invalshoek van Weer-Staan, wat neerkomt op het werken rond
weerbaarheid. Daarnaast kan de school ervoor kiezen een groepje samen te stellen van kinderen om
eveneens via Weer-Staan aan weerbaarheid te werken. Naar volgend schooljaar toe wordt dit aanbod
uitgebreid. Hier en daar vond een testcasus plaats, vooral in functie van herstel. Een herstel wordt ook
gezien als een groepsaanmelding, omdat het steeds de begeleiding van meer dan één persoon betreft.
We kregen voor het basisonderwijs dit schooljaar 40 groepen aangemeld. Vorig schooljaar waren dat
er 26. Op zich is een zuivere vergelijking met vorig schooljaar moeilijk, omwille van de coronacrisis.
Anderzijds is het ook zo dat na de paasvakantie vaak de boodschap wordt gegeven niet meer aan te
melden voor klasacties. De wachttijd is op dat moment behoorlijk lang en ook het aantal individuele
begeleidingen ligt dan op zijn hoogtepunt. In elk geval stellen we een behoorlijke stijging vast van de
vraag. Opnieuw geven we mee dat we het aanbod nooit gepromoot hebben omwille van de
beperktheid ervan. Wel is het aanbod intussen vrij goed gekend. Om elke school gelijke kansen te
bieden op ondersteuning, zal het aanbod volgend schooljaar meegenomen worden in een infomoment
waarop ook basisscholen kunnen intekenen.
We maken een onderscheid tussen ‘aanmeldingen’ en ‘aangemelde groepen’. Er bestaat immers de
mogelijkheid om verschillende klassen aan te melden in één aanmelding.
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1.2.1.1

Spreiding van de aanmeldingen

In onderstaande grafiek zien we de spreiding van de groepsgerichte aanmeldingen over het schooljaar.
Hier wordt wel gewerkt met het de effectieve aanmeldingsdata. In sommige gevallen worden
verschillende klassen in één aanmelding opgenomen. We kregen 30 aanmeldingen voor 40
klasgroepen. De grafiek stopt in maart, omdat aanmelden nadien niet meer mogelijk was en niet meer
aan de orde was met de lock-down.
We zien de aanmeldingen vooral binnenkomen in het eerste trimester, met een piek in november.
Nadien nemen de aantallen verder af. In het basisonderwijs is dit anders dan in het secundair
onderwijs. Meestal staat er één juf voor de klas, die snel aanvoelt welke noden de klas heeft.
Aanmelden in het eerste trimester ligt dan meer voor de hand.

Grafiek 14: Spreiding van de groepsgerichte aanmeldingen voor het basisonderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: Registratiesysteem voor groepsaanmeldingen KANS

1.2.1.2

Scholen

Om privacy redenen wordt de verdeling van de aanmeldingen over de scholen niet opgenomen in dit
jaarrapport. Uiteraard analyseerden we deze gegevens wel intern. We stellen opnieuw een goede
spreiding van de aanmeldingen per school vast. We stelden bij slechts één school een hoger aantal
aanmeldingen vast (4).

1.2.1.3

Leerjaar

Er werden 40 groepen aangemeld, 30 voor het gewoon basisonderwijs, 10 voor het buitengewoon
basisonderwijs (Bubao). In onderstaande tabel zien we de verdeling naar leerjaar voor het gewoon
basisonderwijs. De vraag is duidelijk het hoogst in het zesde leerjaar (10). Ook is duidelijk dat er minder
vragen worden gesteld vanuit de eerste graad.
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Er werden twee aanmeldingen gedaan voor een zelf samengesteld groepje (zsg). In die situaties stelt
de school zelf een groepje leerlingen samen om te werken rond weerbaarheid. Gezien de mengvorm
kunnen we niet verwijzen naar een leerjaar.

Grafiek 15: Verdeling van de aanmeldingen volgens leerjaar voor klasacties in het gewoon basisonderwijs,
schooljaar 2019-2020

Bron: Registratiesysteem voor groepsaanmeldingen KANS

Voor het buitengewoon basisonderwijs waren er tien aanmeldingen. Drie aanmeldingen voor type
basisaanbod, waaronder een samengestelde groep, drie voor type 9 en vier voor type 7.

Tabel 16: Verdeling van de aanmeldingen per Type binnen het buitengewoon basisonderwijs, schooljaar 20192020

Bron: Registratiesysteem voor groepsaanmeldingen KANS
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1.2.1.4

Aantal leerlingen

Als we over de scholen en klassen heen kijken, stellen we vast dat er 701 leerlingen werden aangemeld
voor klasacties in het basisonderwijs. Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorig schooljaar.
Uiteraard heeft dit ook te maken met de mogelijkheid tot aanmelding voor themawerking, een
preventievere vorm van klasacties die worden aangeboden in de vorm van één activiteit. In punt
1.2.2.2 wordt verder ingegaan op de spreiding van deze leerlingen over de verschillende modules.
Wel is het belangrijk te vermelden dat niet alle leerlingen effectief een traject kregen aangeboden. 554
leerlingen kregen effectief een traject aangeboden, meer daarover bij de trajecten.

1.2.2
1.2.2.1

Trajecten
Opgestarte en niet-opgestarte trajecten

Voor de 40 aangemelde groepen werden 30 trajecten opgestart. 10 trajecten konden niet opgestart
worden. Redenen hiervoor waren:


Negen van de tien trajecten werden niet opgestart omwille van de coronacrisis. Bij heropening
van de scholen was dit geen prioriteit.



Eén traject werd niet opgestart, omdat er vooral nood was aan begeleiding voor één leerling.

Met de opstart van een traject bedoelen we dat het werd doorgegeven aan de aanbieder, maar dat de
aanbieder niet startte aan het traject. Daarnaast zijn er trajecten die werden opgestart, waarvoor
ofwel werd afgestemd met de school en een aanbod in de maak was, ofwel het traject met de klas
reeds liep, maar waarbij toch beslist werd om het traject stop te zetten. Dat was in 11 situaties het
geval:


Tien trajecten werden vroegtijdig stopgezet omwille van de coronacrisis. Voor lopende
trajecten werd na de lock-down de school bevraagd rond de noden: is er nog een traject nodig
dit schooljaar of volgend schooljaar.



Eén hersteltraject werd vroegtijdig stopgezet omdat het niet haalbaar was, de voorwaarden
voor herstel waren niet voldaan.
In totaal werden dus 19 trajecten wel effectief opgestart en dit voor 554 leerlingen.

1.2.2.2

Aanbod

In onderstaande tabel vindt u de modules terug waarvoor aangemeld werd. We verkiezen deze op te
nemen en niet de effectief gelopen trajecten, omdat dit een beter beeld geeft van de noden. De
meeste trajecten werden immers niet opgestart of vroegtijdig stopgezet omwille van corona.
Ter verduidelijking geven we nog mee dat klasacties interveniërend zijn en dus inzetten op
moeilijkheden die zich stellen in een klasgroep, allen vanuit het werken rond weerbaarheid (minder
breed dan secundair). Themawerking zijn preventieve workshops die gegeven worden, eveneens
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vanuit werken rond weerbaarheid, die vertrekken vanuit een proactief aanbod: men wil voorkomen
dat iets een groot probleem wordt, waardoor preventief met de klasgroep tijdens één contactmoment
wordt gewerkt. Klasacties omvatten meestal een zestal contactmomenten.
Tabel 3: Aangeboden modules in het basisonderwijs, schooljaar 2019-2020

Module
Klasactie
Themawerking
Herstel
Eindtotaal

Aantal
22
6
2
30

Bron: Registratiesysteem voor groepsaanmeldingen KANS

We zien dat de meerderheid klasacties waren. Dit is logisch, aangezien de mogelijkheid tot
themawerking niet algemeen bekend is. Herstel was dit jaar in principe nog niet mogelijk, wel het
uittesten van de methodiek die vanaf volgend schooljaar gebruikt zal worden in het basisonderwijs.
Kijken we naar de inhoud van de klasacties, dan zien we twee thema’s hoofdzakelijk terugkomen:



Leren werken aan weerbaarheid, zelfbeheersing en grenzen stellen (14)
Klassikaal ondersteunen van de onderlinge relatie tussen leerlingen (vb. pestgedrag,
grensoverschrijdend gedrag, kliekjesvorming e.d.) (13)

In onderstaande tabel ziet u hoeveel leerlingen ondersteund werden vanuit elke module.
Tabel 4: Aantal bereikte leerlingen per module, schooljaar 2019-2020
Module
Herstel
Klasactie
Themawerking
Eindtotaal

Aantal leerlingen
42
346
166
554

Bron: Registratiesysteem voor groepsaanmeldingen KANS

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, hetzelfde als vorig schooljaar. Een gemiddelde geeft echter niet steeds het
beste inzicht. We zien in de cijfers een klasactie van twee uur en een aantal van 30 uren. Daarom
genereerden we onderstaande grafiek, waarin we het aantal lesuren clusterden in categorieën.
We zien dat de meeste klasacties ofwel eerder kortdurend, ofwel net heel intensief zijn. Het hoge
aantal trajecten met minder dan 5 lesuren is voornamelijk toe te schrijven aan de themawerking,
alsook aan de vroegtijdige stopzettingen omwille van corona. Vanuit Abrusco wordt aangegeven dat
een klasactie normaal gezien begrensd wordt op zes actiemomenten. Daar kan uitzonderlijk van
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afgeweken worden. De duurtijd wordt voornamelijk bepaald door de noden van de groep en de acties
die dit vereisen is maatwerk.

Grafiek 17: Aantal lesuren per opgenomen klasactie voor het basisonderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: Registratiesysteem voor groepsaanmeldingen KANS
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2

Secundair onderwijs

2.1

Aanmeldingen vanuit individuele leerlingen

2.1.1

Aanmeldingen

In het schooljaar 19-20 werden 280 leerlingen uit het secundair onderwijs aangemeld bij KANS. Dat
zijn 126 leerlingen meer dan vorig schooljaar (154). Het schooljaar 19-20 was bijzonder op
verschillende manieren en dat heeft het aantal aanmeldingen behoorlijk doen stijgen. Niet alleen was
er de inkanteling van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten (POT) en een deel van de voortrajecten
in NAFT. Daarnaast was er ook de coronacrisis, die de reguliere werking en zijn trajecten behoorlijk
door elkaar geschud heeft. Om een goed zicht te krijgen op de stijging van de aanmeldingen, is het
daarom zinvol de aanmeldingen wat dieper te gaan analyseren.

2.1.1.1

Inkanteling van POT en voortraject in NAFT

In september 2016 werden de korte en lange time-outs omgevormd tot NAFT. Abrusco werd toen
enige NAFT-aanbieder in Brussel. In september 2019 werden een deel van de vroegere voortrajecten
en alle persoonlijke ontwikkelingstrajecten (POT) ingekanteld in de NAFT-werking, zoals eerder
gepland. Vanaf dit schooljaar waren er twee Brusselse NAFT-aanbieders: Abrusco en Groep INTRO. Het
aanbod dat voorheen uitsluitend toegankelijk was voor jongeren uit het deeltijds onderwijs, werd nu
in een aangepaste vorm eveneens toegankelijk voor jongeren uit het voltijds secundair onderwijs.
Leerlingen uit het deeltijds onderwijs die normaal gezien werden aangemeld voor voortraject of POT
konden vanaf dit schooljaar terecht bij KANS. KANS oriënteerde door middel van rondetafels de
leerlingen naar het aangewezen traject. Dat kon een traject zijn bij elk van de partners, niet uitsluitend
decretale NAFT-partners. In de praktijk worden de meeste jongeren aangemeld bij Groep INTRO of
Abrusco.
Dit jaar werden 68 leerlingen van het deeltijds onderwijs via het CLB aangemeld bij KANS voor een
traject. Vorig schooljaar waren dat er 10. Dat is een stijging van 58 leerlingen uit het deeltijds onderwijs
en verklaart alvast een groot deel van de stijging. De impact van de coronacrisis op het aantal
aanmeldingen is onduidelijk. Mogelijks zou dit aantal hoger liggen, mocht de coronacrisis zich niet
gesteld hebben. Midden maart stopten immers de reguliere aanmeldingen bij KANS. Aanmelden was
uiteraard mogelijk, maar de noden stelden zich op een andere manier, waardoor aanmelden voor het
reguliere aanbod nog amper gebeurde. Anderzijds werden wel nog 11 leerlingen aangemeld vanaf
midden maart, hier kunnen zowel reguliere als corona-aanmeldingen inzitten. Het systeem laat niet
toe dit zo gedetailleerd te bekijken.
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2.1.1.2

Coronacrisis

De coronacrisis genereerde andere noden. Een aantal problemen, bv. gedragsproblemen, stelden zich
minder en voelden minder prioritair aan, aangezien de leerlingen niet op school waren. Er kwam een
grote bezorgdheid voor jongeren die thuis moesten studeren in een weinig ondersteunende context,
die familiale problemen hadden, jongeren voor wie het afstandsleren niet werkte, die afhaakten, geen
taken indienden of niet deelnamen aan online sessies, die niet meer bereikbaar waren, … en op die
manier hun kwalificatie in het gedrang brachten.
Het departement onderwijs en vorming genereerde een pedagogische reserve, waar ook Abrusco en
Groep INTRO op intekenden. Dit aanbod kreeg in Brussel de eenvoudige naam ‘corona-aanbod’ en
verwees naar de ondersteuning die de NAFT-partners konden bieden bij afstandsleren en het in
contact treden en ondersteunen van moeilijk bereikbare jongeren. 75 leerlingen werden hiervoor
aangemeld via KANS, zowel rechtstreeks door de school zelf als door de CLB’s. Daarnaast werden nog
eens tal van jongeren rechtstreeks ondersteund door jongerencoaches van Abrusco. 38 onder hen
liepen een intensiever traject in het kader van ondersteuning rond afstandsleren of in het kader van
moeilijke bereikbaarheid van jongeren bij de jongerencoaches.
In tweede instantie was er nog een andere impact van de coronacrisis op de werking. Deze zorgde
ervoor dat


opgestarte trajecten ofwel op een aangepaste manier doorgingen ofwel werden stopgezet of
on hold gezet;



een aantal opgezette trajecten niet effectief werden opgestart;



de reguliere aanmeldingen zoals we die kennen minder binnen stroomden (bv.
gedragsproblemen) omdat de scholen gesloten waren.

Dit alles maakt cijfers wat moeilijker vergelijkbaar met andere schooljaren. We gaan vooral uit van de
75 aangemelde jongeren via KANS die aangemeld werden voor het corona-aanbod, omdat zij
rechtstreeks zijn opgenomen in onze cijfers en daarnaast houden we er rekening mee dat de reguliere
aanmeldingen in mindere aantallen binnenkwamen omwille van de situatie.

2.1.1.3

Regulier aanbod

Om cijfers vergelijkbaar te houden over de schooljaren heen, lijkt het aangewezen uit te zuiveren
hoeveel reguliere aanmeldingen we dit schooljaar ontvingen in vergelijking met vorig schooljaar. We
trachten daarvoor onderstaande oefening te maken in tabel 8. Vanaf volgend schooljaar gaan we
uiteraard verder met een vergelijking waarin de verbreding van NAFT een feit is. Het is nog afwachten
of ook dit schooljaar een corona-aanbod nodig zal zijn.
In onderstaande tabel worden vijf vergelijkende cijfers weergegeven uit de schooljaren 18-19 en 1920. We overlopen de redenering in de volgorde van de tabel:
1. Dit geeft het ruwe aantal aanmeldingen per schooljaar weer. Deze zijn moeilijk vergelijkbaar.
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2. We nemen het aantal aanmeldingen op, exclusief de corona-aanmeldingen. Dat wil zeggen dat
het aantal in 19-20 verlaagd wordt met 75.
3. We nemen het aantal aanmeldingen op exclusief de corona-aanmeldingen (75) en de
bijkomende NAFT-aanmeldingen uit het deeltijds onderwijs. In het schooljaar 18-19 waren er
10 aanmeldingen bij KANS vanuit het deeltijds onderwijs. In het schooljaar 19-20 waren dat er
68. We verlagen het getal met 58 aanmeldingen. Op dit moment lijkt het alsof er in het voorbije
schooljaar minder aanmeldingen waren, maar dan gaan we voorbij aan de instroom die we
normaal nog krijgen in de laatste drie maanden.
4. We maken daarom abstractie van de laatste drie maanden en vergelijken de aanmeldingen in
beide schooljaren. Het corona-aanbod was toen nog niet van start in 19-20.
5. Om een zuiver beeld te krijgen van de evolutie van het aantal aanmeldingen uit het voltijds
secundair onderwijs, maken we abstractie van de aanmeldingen uit de Centra leren en werken.
De cijfers die we uiteindelijk verkrijgen geven een duidelijker vergelijkend beeld. We zien een
duidelijke stijging van het aantal aanmeldingen uit het voltijds secundair onderwijs in het
voorbije schooljaar. Dit is een stijging van 29%.
Tabel 5: Vergelijking van het aantal aanmeldingen in de schooljaren 18-19 en 19-20, rekening
houdend met de coronacrisis en de verbreding van het NAFT-aanbod
Aanmeldingen

2018-2019

2019-2020

1 Ruw aantal aanmeldingen

154

280

2 Aanmeldingen, excl. corona-aanmeldingen

154

205

en 154

147

119

198

112

145

3 Aanmeldingen,
excl.
corona-aanmeldingen
bijkomende NAFT-aanmeldingen
4 Aanmeldingen tot 31/03

5 Aanmeldingen tot 31/03 , excl. aanmeldingen uit L&W

2.1.1.4

Algemeen beeld

Zoals reeds aangegeven werden 280 leerlingen uit het secundair onderwijs aangemeld bij KANS. Deze
aanmeldingen bereikten ons via verschillende wegen:
● 266 leerlingen werden aangemeld door het CLB via het regulier aanmeldingssysteem (via LARS,
alleen toegankelijk voor de Brusselse CLB’s). Hier worden ook de leerlingen in meegeteld die
door scholen rechtstreeks werden aangemeld bij KANS voor het corona-aanbod. We
genereerden hiervoor een eenvoudig aanmeldsysteem, op basis waarvan we de aanmeldingen
manueel overzetten in LARS. Op die manier konden we hen meenemen in onze analyses.
● Daarnaast waren er 12 aanmeldingen van niet-Brusselse CLB’s voor jongeren die in Brussel
wonen of in Brussel naar school gaan. Het gaat om allemaal verschillende CLB’s, behalve CLB
Kompas in Mechelen. Zij deden vier aanmeldingen vanuit KI Woluwe (enige Brusselse school
met niet-Brussels CLB).
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●

Twee jongeren werden aangemeld via intake. Zij hadden al langere tijd geen school en
bijgevolg geen actief CLB-medewerker op moment van aanmelding.

De 14 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 14 aparte aanmeldingen.
Grafiek 18: Spreiding aanmeldingen voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

In grafiek 18 zien we de evolutie van het aantal aanmeldingen doorheen het schooljaar. We starten
meteen met een stevig aantal aanmeldingen in september. Dat heeft voornamelijk te maken met het
feit dat voor heel wat trajecten van het voorgaande schooljaar gevraagd werd het schooljaar begeleid
op te starten. Om deze trajecten zichtbaar te maken in onze cijfers zetten we die begin schooljaar
administratief over, wat het stevige aantal bij de start van het schooljaar verklaart. Nadien blijven we
een goede instroom hebben, met een piek in januari, wat klassiek samengaat met de klassenraden van
kerst.
In maart en april kenden we een daling. In april was het ook een aantal weken onduidelijk hoe het
schooljaar verder zou lopen (lock-down). We investeerden toen sterk in de analyse van de resterende
aanmeldingen (dertigtal) om ervoor te zorgen dat jongeren met moeilijke thuissituaties zo snel
mogelijk een traject kregen aangeboden. Na de paasvakantie werd het corona-aanbod ontwikkeld en
aangeboden en zagen we de aanmeldingen sterk stijgen.
Deze grafiek ziet er helemaal anders uit als voorgaand schooljaar. We stellen vast dat de grafieken hoe
dan ook sterk wisselend zijn, maar uiteraard wordt dat dit schooljaar versterkt door de coronasituatie
en de werking van de Centra Leren en werken.

31

2.1.2
2.1.2.1

Profiel van de aangemelde leerlingen
Geslacht

Van de 280 aangemelde leerlingen waren er 180 jongens en 90 meisjes. Procentueel betekent dit 64%
jongens en 36% meisjes. Dat zou bijzonder goed nieuws zijn en een grote vooruitgang ten opzichte van
vorig schooljaar (76% jongens en 24% meisjes) en het schooljaar voorheen (79% jongens en 21%
meisjes).
Een deel blijkt zoals verwacht wel te wijten aan het corona-aanbod. Als we hier abstractie van maken
zien we 70% jongens en 30% meisjes, ook nog steeds een mooie vooruitgang ten opzichte van vorige
schooljaren. Het kan mogelijks vreemd klinken dit een vooruitgang te noemen, maar dat is het wel.
Jongens blijken meer af te haken om tal van redenen, maar voornamelijk ook omdat ons onderwijs zo
vrouwelijk georiënteerd is. Een veranderende verhouding in de opeenvolgende jaren zie ik absoluut
als een positieve evolutie.

2.1.2.2

Leeftijd

Grafiek 19 toont de verdeling van de aanmeldingen naar leeftijd. We zien een andere grafiek dan vorig
schooljaar, waar de 14-, 15- en 16-jarigen de grootste groep vormden. Dit schooljaar zien we de 17jarigen er echt bovenuit steken (62), gevolgd door de 14-, 15-jarigen. Als we dit afzonderlijk bekijken
voor corona-aanbod en regulier aanbod zien we dat in het corona-aanbod vooral het aandeel 13jarigen groot is, gevolgd door 15- en dan pas 17-jarigen. Het grote aandeel 17-jarigen in het regulier
aanbod is vooral toe te schrijven aan de verbreding van NAFT en het grote aandeel jongeren uit het
deeltijds onderwijs. Ook zien we hogere aantallen jongeren bij de meerderjarige leeftijden, wat we
voorheen niet zo sterk kenden, eveneens toe te schrijven aan de doelgroep deeltijds onderwijs.
Grafiek 19: Verdeling van de aanmeldingen naar leeftijd voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS
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De aanmeldingen van niet-Brusselse CLB’s geven een gelijkaardig beeld.

2.1.2.3

Leerjaar en onderwijsvorm

In onderstaande grafiek zien we de verdeling van de aanmeldingen naar leerjaar in het gewoon
secundair onderwijs. Wat meteen opvalt, is het zeer hoge aantal registraties onder ‘Niet van
toepassing’, dit zijn allen leerlingen uit het deeltijds onderwijs. Het is niet altijd evident het leerjaar te
benoemen, omdat ze modulair werken. Het gaat om 64 leerlingen.
Daarnaast zien we het hoogst aantal aanmeldingen in het eerste jaar (49) en dan dalend naarmate we
naar hogere leerjaren gaan. Als men zich louter zou baseren op de grafiek van leeftijd, ligt dit beeld
niet meteen binnen de verwachting. Uiteraard heeft het alles te maken met de schoolse vertraging
van leerlingen.
In het schooljaar 18-19 was de grafiek anders met het hoogst aantal aanmeldingen in het derde
leerjaar, gevolgd door het tweede en eerste jaar. Of de andere verhouding te maken heeft met het
corona-aanbod, is onduidelijk. Het systeem laat niet toe dit te analyseren.
Grafiek 20: Verdeling naar leerjaar in het gewoon secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

Daarnaast bekijken we in onderstaande grafiek de verdeling naar onderwijsvorm. Zoals ook reeds
duidelijk in vorige grafiek werden 68 jongeren aangemeld vanuit leren en werken. We zien dat daarna
de meerderheid van de jongeren werden aangemeld vanuit ASO (46), gevolgd door BSO (44). Een
aanzienlijk deel van de jongeren wordt daarnaast aangemeld vanuit de eerste graad: A-stroom (28) en
B-stroom (28). Het is dit jaar moeilijker uitspraken te doen over de verdeling naar leerjaar en
onderwijsvorm, omdat het corona-aanbod jongeren bereikte met andere noden. Jammer genoeg
kunnen we hier geen abstractie van maken in ons registratiesysteem. Voor corona was die oefening
niet nodig om te maken.
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Grafiek 21: Verdeling naar onderwijsvorm in het gewoon secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

Een geïntegreerd overzicht van leerjaar en onderwijsvorm is terug te vinden in onderstaande grafiek.
De verhoudingen worden daarin nog eens duidelijk. Voornamelijk ASO en BSO zijn vertegenwoordigd
in de grafieken voor het voltijds onderwijs. Daarnaast zien we ook dat OKAN-leerlingen zelden worden
aangemeld bij KANS.
Daarnaast toont de grafiek ook dat er vaak verkeerdelijk ASO of BSO wordt geregistreerd wanneer het
om A-stroom of B-stroom gaat. Dit is een aandachtspunt in de registratie dat we het komende jaar
bijkomend zullen corrigeren.
Grafiek 22: Verdeling naar graad en onderwijsvorm voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

De aanmeldingen voor het buitengewoon onderwijs bekijken we afzonderlijk in onderstaande grafiek.
Het gaat om 25 aanmeldingen, waarbij we iets meer aanmeldingen zien vanuit type basisaanbod (8)
en type 9 (6), verder zien we een vergelijkbaar aantal aanmeldingen uit type 2 (3), type 3 (4) en type 7
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(3). In de aanmeldingen van buiten Brussel zien we nog 3 aanmeldingen vanuit type 9 OV4, alsook een
aanmelding type 2 OV2, type 6 OV1 en type 3 OV1.
Grafiek 23: Verdeling naar type en opleidingsvorm voor het buitengewoon secundair onderwijs, schooljaar
2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

De grafiek toont duidelijk dat we voornamelijk aanmeldingen kregen voor leerlingen uit onderwijsvorm
3. Dat is logisch, gezien het aanbod dat we voorhanden hebben. Voor onderwijsvorm 1 en 2 is het
immers bijzonder moeilijk een passend traject te voorzien, wat ook geweten is bij de BuSO-scholen en
de CLB’s. OV4 wordt slechts aangeboden in één Brusselse school.

2.1.2.4

Scholen

Om privacy redenen wordt de verdeling van de aanmeldingen over de scholen niet opgenomen in dit
jaarrapport. Uiteraard analyseerden we deze gegevens wel intern. De spreiding van de aanmeldingen
ligt binnen de verwachtingen. Scholen met een zwaarder doelpubliek scoren over het algemeen hoger
in aantal aanmeldingen. Toch zien we geen extremen. Uiteraard worden heel wat begeleidingen in de
meest vragende scholen al opgenomen door de werking van coach op school.
Onder impuls van de NAFT-verbreding zagen we, zoals eerder toegelicht, het aantal aanmeldingen uit
de Centra Leren en werken toenemen, van 10 leerlingen in 18-19 naar 68 leerlingen in 19-20. We zien
een vrij groot verschil tussen de scholen.
Daarnaast zien we een sterke stijging van het aantal leerlingen die aangemeld worden vanuit nietBrusselse scholen: vorig schooljaar 8, dit schooljaar 17. Leerlingen uit niet-Brusselse scholen kunnen
aangemeld worden als ze in Brussel wonen of verblijven. De stijging kan verklaard worden door een
stijgende bekendheid van KANS. Een aantal scholen zijn wel verbonden aan een Brussels CLB, maar
een aantal scholen ook niet. In principe kunnen zij ook terecht bij het Meldpunt SI van Vlaams-Brabant.
35

Echter, als de leerling een traject kan lopen dichter bij huis, is de kans op succes allicht ook groter. Ook
kent het Meldpunt SI lange wachttijden die mogelijks ook meer aanmeldingen genereren bij KANS,
omwille van een overlap in doelgroep.

2.1.2.5 Woonplaats
Onderstaande tabel geeft de verdeling weer naar woonplaats van de aangemelde leerlingen. We
stellen twee duidelijke koplopers vast: Sint-Jans-Molenbeek (46) en Anderlecht (42), gevolgd door
Brussel-Stad (22) en dan een groep van gemeenten van waaruit meer dan 10 jongeren werden
aangemeld, met name Laken, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem en Vorst. 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 19% van de leerlingen. 81% van de
aangemelde leerlingen woont in Brussel. Een deel hiervan combineert dit met een niet-Brusselse
school (zie tabel hierboven). Van de niet-Brusselse gemeenten springt vooral Vilvoorde (6) in het oog.
Tabel 7: Verdeling van de aanmeldingen naar woonplaats voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Gemeenten
Brusselse gemeenten
1080 Sint-Jans-Molenbeek
1070 Anderlecht
1000 Brussel-Stad
1020 Laken
1030 Schaarbeek
1082 Sint-Agatha-Berchem
1190 Vorst
1081 Koekelberg
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
1090 Jette
1060 Sint-Gillis
1050 Elsene
1120 Neder-Over-Heembeek
1140 Evere
1083 Ganshoren
1600 Sint-Pieters-Leeuw
1180 Ukkel
1210 Sint-Joost-ten-Node
1130 Haren
1160 Oudergem
1170 Watermaal-Bosvoorde
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Aanmeldingen
227
46
42
22
15
14
13
11
8
7
6
5
5
5
5
5
4
4
4
2
1
1
1
36

1040 Etterbeek
Niet-Brusselse gemeenten
1800 Vilvoorde
1950 Kraainem
1850 Grimbergen
1500 Halle
1480 Tubize
1700 Dilbeek
1601 Ruisbroek (Bt.)
1780 Wemmel
1860 Meise
1830 Machelen (Bt)
2820 Bonheiden
2830 Willebroek
1400 Nivelles
3080 Tervuren
6040 Jumet (Charleroi)
1982 Weerde
9160 Lokeren
1745 Opwijk
1653 Dworp
1790 Affligem
1670 Pepingen
1820 Steenokkerzeel
1831 Diegem
1701 Itterbeek
1853 Strombeek-Bever
1702 Groot-Bijgaarden
1502 Lembeek
1703 Schepdaal
2800 Mechelen
1731 Zellik
1540 Herne
1740 Ternat
3300 Tienen
1640 Sint-Genesius-Rode
7012 Jemappes
9400 Ninove
1652 Alsemberg
1651 Lot
Onbekend
Eindtotaal

1
53
6
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
280

Bron: KANS-registratietool LARS + aanmeldingstool externe aanmeldingen
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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 scoort Frans eveneens het hoogst (6), gevolgd door Nederlands (5) en andere
talen (4). Dat is een ander beeld dan vorig schooljaar, waar Nederlands de voornaamste thuistaal was.
Grafiek 24: Verdeling van aanmeldingen naar thuistaal voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

2.1.2.7

Schoolse vertraging

Onderstaande grafiek toont het aantal jaren schoolse vertraging van de aangemelde jongeren op het
moment van aanmelding (inclusief aanmeldingen uit niet-Brusselse CLB’s). 42% van de leerlingen heeft
geen schoolse vertraging op het moment van aanmelding, 58% heeft dit wel. Wetende dat toch een
aanzienlijk deel van de leerlingen in ons doelpubliek aan het begin van hun schoolloopbaan staan in
het secundair onderwijs, zijn dit wel stevige cijfers. Schoolse vertraging is immers een belangrijke
risicofactor als het gaat over vroegtijdig schoolverlaten. Uiteraard is het ook net onze bedoeling
leerlingen te bereiken met een verhoogd risico op vroegtijdig schoolverlaten en ligt dit dus wel binnen
de verwachtingen.
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Grafiek 25: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal jaren schoolse vertraging, schooljaar 2019-2020
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2.1.2.8

Schoolwissels

Het aantal schoolwissels is een belangrijk voorspellende factor van vroegtijdig schoolverlaten. We
bekijken hier zowel het aantal schoolwissels in het basisonderwijs als het secundair onderwijs.
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 45% (120) van de leerlingen één
basisschool hadden en dus geen schoolwissels kenden in het basisonderwijs. Dat is minder dan de
helft! Dit wordt gevolgd door twee basisscholen (64) en drie basisscholen (45). We zien dat 21
leerlingen geen basisschool hadden. Het gaat voornamelijk over leerlingen die nog niet zo lang in België
verblijven of in elk geval hun basisonderwijs hier niet doorliepen. Bij nazicht zijn het voornamelijk
leerlingen uit het deeltijds onderwijs (17). Daarnaast zijn er een aantal uitschieters van kinderen met
meer dan drie basisscholen, het gaat toch ook over 16 leerlingen.
Vanuit de niet-Brusselse CLB’s werden vijf leerlingen aangemeld met 1 basisschool, vijf leerlingen met
2 basisscholen, twee leerlingen met 3 basisscholen, een leerling met 4 basisscholen en een leerling
met 6 basisscholen.
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Grafiek 26: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal basisscholen voor het secundair onderwijs, schooljaar
2019-2020

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, het gaat om 40% van de
aangemelde leerlingen (105). Daarnaast zien we toch ook een verontrustende 24 leerlingen die vijf
scholen hadden of meer, wat toch 9% is van onze doelgroep. Het feit dat ze vaak nog een hele weg
moeten afleggen in het secundair onderwijs is weinig geruststellend.
Vanuit de niet-Brusselse CLB’s zien we eveneens jongeren met behoorlijk wat scholen op de teller. Vier
leerlingen hadden 1 secundaire school, drie leerlingen hadden 2 scholen, vier leerlingen hadden 3
scholen, twee leerlingen 2 scholen en een leerling 5 scholen.
Uiteraard is niet elke schoolwissel verontrustend. 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 reeds eerder werd aangegeven.
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Grafiek 27: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal secundaire scholen voor het secundair onderwijs,
schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

2.1.2.9

Problematische afwezigheden

Vorig schooljaar beslisten we de B-, D-, Z- en andere codes in kaart te brengen. Uit onderzoek blijkt
immers dat aan B-codes vaak heel wat andere 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. De D-code wordt
niet langer opgenomen, omdat ze werd geïntegreerd in de Z-code met de herbenoeming van de
afwezigheidscodes door het departement onderwijs en vorming vanaf 1/09/19.
In het secundair onderwijs krijgen we een genuanceerder beeld dan in het basisonderwijs. We hebben
best wel wat leerlingen die problematisch afwezig zijn (1B-code= halve dag ongewettigd afwezig) en
dit combineren met een hulpvraag voor KANS. Dit jaar zagen we voornamelijk de tussencategorieën
toenemen in aantal, met name de leerlingen die meer dan 5, maar minder dan 15 B-codes hebben op
het moment van aanmelding, dat kan ook reeds begin schooljaar zijn. Deze toename is vooral toe te
schrijven aan de stijging leerlingen uit het deeltijds onderwijs.
Een belangrijk verschil met voorgaande schooljaren is dat hardnekkige afwezigheden als aanmelding
op zich intussen een plaats hebben binnen het verbrede NAFT-aanbod binnen KANS. Voorheen was
dat er niet echt. Dat is ook een reden waarom we het aantal B-codes binnen onze aanmeldingen zien
toenemen. Ook werden tijdens de coronacrisis leerlingen opgevolgd die moeilijk bereikbaar waren,
vaak zijn dit ook de leerlingen die tijdens het schooljaar vaker afwezig zijn en hoger scoren op
afwezigheidscodes. 49% van de aangemelde leerlingen heeft wel nog steeds op het moment van
aanmelding nul tot vijf B-codes (129).
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Grafiek 28: Verdeling van de aanmeldingen naar aantal B-, Z- en andere codes bij aanmelding bij KANS voor
het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS
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2.1.2.10 Risicogedrag
Het risicogedrag waarvoor het meest aangemeld wordt in het secundair onderwijs is nog steeds
gedragsproblemen. Uiteraard is er een grote categorie ‘Andere’ dit schooljaar, omwille van de
aanmeldingen voor het corona-aanbod. Daarnaast zien we dat de aanmeldingen voor
motivatieproblemen sterk zijn toegenomen tegenover vorig schooljaar. Demotivatie komt voor bij alle
leeftijden en onderwijsvormen, maar ongeveer de helft van deze leerlingen komt uit het deeltijds
onderwijs. Daarnaast zien we ook dat het de voornaamste reden van aanmelding is binnen het
buitengewoon onderwijs.
Grafiek 29: Verdeling van de aanmeldingen naar aard van het risicogedrag voor het secundair onderwijs,
schooljaar 2019-2020

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:


80 leerlingen werden aangemeld met een verhoogd risico de school vroegtijdig te verlaten
(deze indicator verwijst naar de kortere termijn). In het schooljaar 18-19 waren dat nog 20
leerlingen. Bij verdere analyse blijkt dit enerzijds te maken te hebben met de verbreding van
de NAFT-werking. 32 leerlingen uit het deeltijds onderwijs werden met dit risico aangemeld.
Anderzijds werd het ook vaak aangeduid in het kader van het corona-aanbod. Het waren
immers vaak afhakende leerlingen die werden aangemeld voor dit aanbod.
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Tucht:
o 51 leerlingen werden aangemeld terwijl ze in een tuchtprocedure (In TP) zaten. Dat is
bijna een verdubbeling tegenover vorig schooljaar (28). Dit wordt geenszins verklaard
door het toegenomen aandeel jongeren in het deeltijds onderwijs, slechts vier
aangemelde leerlingen zaten in een tuchtprocedure bij aanmelding. Bij analyse blijkt
het vooral over leerlingen te gaan in de eerste graad, zowel A-stroom (13) als B-stroom
(17). Verder zijn er ook nog 6 leerlingen in het derde jaar BSO, daarnaast is er een
goede spreiding over de leerjaren en onderwijsvormen. Het is moeilijk hier conclusies
aan te koppelen. We hopen dat dit wijst op een betere en snellere aanmelding van
leerlingen die in een tuchtprocedure zitten bij KANS, om hun kansen op school te
maximaliseren.
o Daarnaast is het zo dat slechts drie leerlingen werden aangemeld die effectief
buitengezet waren op school (BOS). Uiteraard is dat te laat. Anderzijds biedt het
mogelijkheden om een begeleide opstart te nemen in een nieuwe school en de
slaagkansen daardoor te vergroten. Liever laat dan nooit, kunnen we hier stellen.



38 leerlingen dubbelden hun jaar, wat vaak een behoorlijk effect heeft op de motivatie, inzet
en schoolbinding.



Voor 23 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. Vorig jaar waren dit 8 leerlingen, een behoorlijke toename dus.



Zeven leerlingen maakten in hun schoolloopbaan de overstap van het 4e of 5e leerjaar naar 1B



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



Vanuit de niet -Brusselse CLB’s voegen we nog graag de hoogste cijfers toe: zes leerlingen
hadden een verhoogd risico vroegtijdig schoolverlaten, vier leerlingen zaten in een
tuchtprocedure.

Grafiek 30: Verdeling van aanmeldingen naar bijzonderheden schoolse situatie voor het secundair onderwijs,
schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS
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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, waardoor onderschatting mogelijk is.

2.1.2.12 Betrokkenheid hulpverlening
We maakten een aangepaste grafiek van de betrokken ambulante hulpverlening, waarin meteen ook
de aanmeldingen vanuit niet-Brusselse CLB’s werden opgenomen, omdat van daaruit toch 12 casussen
werden aangemeld met betrokkenheid van hulpverlening. Als we de betrokken ambulante
hulpverlening samentellen in onderstaande grafiek, waren 116 keer hulpverleningsorganisaties
betrokken bij de aangemelde jongeren. Dat aantal is meer dan een verdubbeling tegenover vorig
schooljaar (52). Die sterke stijging is voor een deel toe te schrijven aan het toegenomen aandeel
jongeren uit het deeltijds onderwijs in onze doelgroep.

Ambulante hulpverlening

Grafiek 31: Betrokkenheid van ambulante hulpverlening bij aangemelde leerlingen voor het secundair
onderwijs, schooljaar 2019-2020
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Het vaakst was ‘andere’ hulpverlening betrokken dan aangegeven in de aangeboden aanvinklijst,
voorbeelden die werden opgenomen, zijn de Romadienst, straathoekwerk, Yuneco, logopedist en
organisaties voor verder diagnostisch onderzoek.
Uitgaand van onze aangeboden lijst, scoorde dit schooljaar de sociale dienst van de jeugdrechtbank
het hoogst. Dat is een grote verandering tegenover vorig schooljaar, toen 6 trajecten, nu 18. Van deze
groep liepen 12 jongeren onderwijs in een Centrum voor leren en werken, dat blijkt dus de
belangrijkste verklarende factor te zijn. Psychiatrie (16) en Centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG)
volgen op de tweede plaats, gevolgd door algemene psychologische begeleiding door een andere actor
(13). Voor elf leerlingen was het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) betrokken op moment van
aanmelding en voor acht leerlingen contextbegeleiding. Verder waren voor een kleiner aantal
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leerlingen nog andere hulpverleningssettings betrokken zoals JAC/CAW (5), crisisbegeleiding (3),
Solentra (2), Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) (2) en YAR (1).
Naast de ambulante hulpverlening werd ook de residentiële hulpverlening bevraagd. Ook hier werd
een aangepaste grafiek gemaakt waarin de aanmeldingen van de niet-Brusselse CLB’s zijn opgenomen.
Grafiek 32: Verblijf in residentiële setting bij aangemelde leerlingen voor het secundair onderwijs, schooljaar
2019-2020
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Daarnaast stellen we vast dat 31 leerlingen op moment van aanmelding verblijven in een residentiële
setting. Internaat scoort het hoogst (9), gevolgd door een multifunctioneel centrum (MFC) (7) en een
voorziening (6). Daarnaast verbleven ook twee leerlingen in een gemeenschapsinstelling, twee in
kamertraining of begeleid zelfstandig wonen (BZW), telkens één leerling in psychiatrie, pleegzorg en
een observatie-, onthaal- en oriëntatiecentrum, twee leerlingen in andere settings.
Verder is het belangrijk toe te voegen dat Brusselse voorzieningen die problemen hebben met
jongeren die niet naar school willen gaan, hiervoor vaak samenwerken met Try-out vanuit de Dienst
Ondersteunende Begeleiding. Leerlingen die op MFC KI Woluwe verblijven, kunnen eveneens
rechtstreeks doorstromen naar Tito. Op deze aantallen hebben we geen zicht.
11 leerlingen werden begeleid door het ondersteuningsnetwerk op moment van aanmelding.

2.1.3

Rondetafels

KANS organiseerde 162 rondetafels in het kader van trajecten in het secundair onderwijs. 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.
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Hiervan werden 20 rondetafels en dus trajectaanvragen geannuleerd. Volgende redenen werden
aangegeven: de coronacrisis (11), praktische redenen (5), geen bereidheid bij de leerling (3), niet meer
nodig (1). Tijdens de lock-down en de nasleep daarvan stelden we inderdaad vast dat een aantal
leerlingen de noodzaak niet meer inzagen van een traject, omdat ze het moeilijk vonden om op langere
termijn te kijken. Zij annuleerden daarom de rondetafel of het traject dat lopende was.
Daarnaast deden we geen rondetafels in functie van het corona-aanbod. Naast CLB’s konden ook
scholen uitzonderlijk rechtstreeks aanmelden om een snelle opstart te garanderen. Deze
aanmeldingen werden steeds dezelfde dag gedispatched naar de aangewezen organisatie.
2.1.4
2.1.4.1

Trajecten
Aangeboden en opgestarte trajecten

Van de 280 aangemelde leerlingen uit het secundair onderwijs werden er voor 225 leerlingen 288
trajecten aangeboden. Om een goed zicht te krijgen op de gelopen trajecten, is het belangrijk een
onderscheid te maken tussen enerzijds het regulier aanbod (213 trajecten) en anderzijds het coronaaanbod (75 trajecten).

2.1.4.1.1 Regulier aanbod
Er werden 205 leerlingen uit het secundair onderwijs aangemeld voor het reguliere aanbod. Er werden
uiteindelijk 218 trajecten aangeboden voor 150 leerlingen. Wat gebeurde er met de overige 55
aanmeldingen?


Voor vijf leerlingen werd een advies gegeven na teamoverleg. Dat wil zeggen dat we geen
aanbod konden doen voor de aangemelde leerling. Dat kan om verschillende redenen zijn.
Meestal gaat het om problematieken waarvoor we geen aanbod doen en die eerder opvolging
vereisen binnen een hulpverlenend kader.



Voor zeven leerlingen werd beslist geen traject op te starten op de rondetafel. Meestal gaat
het om leerlingen die weigeren in een traject te stappen en waar dus geen sprake is van
bereidwilligheid, wat wel vereist is bij KANS-trajecten.



Bij 39 leerlingen werd het traject niet opgestart om volgende redenen:
o 19 leerlingen beslisten hun traject niet op te starten omwille van de coronacrisis. Door
het afstandsonderwijs verdwenen sommige noden tijdelijk. Voor een aantal jongeren
was het moeilijk vooruit te kijken en het nut te begrijpen van begeleiding met het oog
op het werken aan een aantal vaardigheden en gedragingen als dat op dat moment
toch geen probleem was omdat de school gesloten was. Bij de start van het schooljaar
20-21 werden al de aanmelders van deze leerlingen gecontacteerd om te bekijken of
een heropstart alsnog zinvol is.
o Negen leerlingen beslisten ondanks consensus op de rondetafel nadien toch het
traject niet op te starten.
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Andere redenen waren: de aanbieder ziet het traject niet zitten (2), praktische
redenen (2), bereidheid van de school (2), bereidheid van de ouders (2), niet meer
nodig (1), maatregel jeugdrechtbank (1), opstart andere hulpverlening (1)

Daarnaast weten we dat 10 rondetafels resulteerden in een advies naar hulpverlening toe en
drie heroriëntaties naar alternatieve leerwegen. In de meeste gevallen was dit in combinatie
met op te starten of gelopen trajecten. Voor vier trajecten was dat het zuivere resultaat van
de rondetafel zonder opstart van een KANS-traject.

150 trajecten werden wel opgestart. De meeste leerlingen lopen een traject bij één aanbieder of
binnen één module (96). Daarnaast combineren ook heel wat leerlingen twee (40) of zelfs drie
trajecten (11). Dat kan gelijktijdig zijn, aaneensluitend (uit het ene traject vloeit het andere voort) of
los van elkaar (bv. traject afgerond in het eerste trimester, nieuw traject nodig in het derde trimester).
Eén leerling liep vier trajecten, maar dat is uitzonderlijk.
In onderstaande tabel vinden we de aangeboden trajecten terug per aanbieder. We voegen ook een
grafiek toe om een goed overzicht te verkrijgen. We zien dat ten opzichte van vorig schooljaar Groep
INTRO erbij is gekomen als grote aanbieder als gevolg van de NAFT-verbreding. Abrusco en Groep
INTRO doen een aanbod dat op verschillende punten gelijkaardig is, uiteraard met eigen accenten,
vertrekkend vanuit de verwachtingen in de NAFT-regelgeving. Dat geldt voornamelijk voor de
individuele begeleidingen, leerplekleren/divers leren, herstel en klasacties. De laatste twee worden
opgenomen bij de bespreking van de groepsgerichte trajecten. Daarnaast hebben ze elk ook een aantal
organisatie specifieke trajecten. We zien in de tabel ook een verwijzing naar Coach op school. In
principe gaan deze vragen niet via KANS. Een coach op school werkt op de school en kan aldaar vragen
opnemen. In deze twee situaties werd een aanmelding gedaan en was de conclusie dat het
begeleidend traject best opgenomen kon worden door de betreffende coach van de school.
Tabel 8: Trajecten per aanbieder voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Aanbieders
Abrusco: totaal
Abrusco: Individueel
Abrusco: Groepsaanbod
Abrusco: Leerplekleren
Abrusco: Coach op school
Groep INTRO: totaal
GI: individueel
GI: Groepsvorming
GI: Divers leren
GI: Long Break
Try-out
Tito
Groene zorg
FramboZENHOF
Atelier Groot Eiland

Aantal trajecten
76
54
15
5
2
106
44
41
11
10
10
8
4
3
2
48

Joert
Tigo
Huppeldepup
Wereld van Indra
Hoeve Heierveld
Geen aanbieder
Totaal trajecten

2
2
1
1
1
2
218

Bron: KANS-registratietool LARS

Trajectaanbieders

Grafiek 33: Trajecten per aanbieder voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020
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In de grafiek wordt al snel de grote nood aan individuele begeleiding duidelijk. Het gaat om trajecten
waar een expliciete nood is aan een individueel begeleidend traject. Deze vragen komen voornamelijk
vanuit het voltijds secundair onderwijs. In het deeltijds en buitengewoon onderwijs kan dit eveneens
aangeboden worden, maar is dit in mindere mate de vraag omwille van de rol van de trajectbegeleiders
in het deeltijds onderwijs en de uitgebreide leerlingenbegeleiding in het buitengewoon onderwijs.
Daarnaast zien we ook een groot aantal leerlingen die kiezen voor een begeleidend groepsaanbod. Dat
groepsaanbod ziet er verschillend uit binnen de verschillende settings. Zo biedt Groep INTRO een
gericht groepsaanbod vanuit verschillende thema’s, alsook de mogelijkheid van een kortere of langere
intensieve time-out. Abrusco biedt dan weer een groepsaanbod met een specifieke focus op
weerbaarheid vanuit de Weer-Staan methodiek. Binnen Groep INTRO konden jongeren aansluiten
voor meerdere dagen, bij Abrusco gaat het over één activiteit per week.
We zien dat de meerderheid van de jongeren die deelnemen aan de groepsvorming binnen Groep
INTRO in grote mate in het deeltijds onderwijs zitten. Dat heeft enerzijds te maken met de rijke
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ervaring die Groep INTRO heeft met deze doelgroep vanuit de vroegere POT-werking, maar ook de
mogelijkheid van doorstroming naar de aanloopfase of naar NEET. Daarnaast was ook de nood aan een
voltijds engagement heel actueel het voorbije schooljaar. Binnen NAFT wordt dit niet langer
aangeboden, maar wel is het zo dat jongeren die aangemeld zijn in functie van NAFT gedurende drie
dagen geen daginvulling hebben. Uiteraard wordt dat meegenomen in de keuze voor het traject.
Ook leerplekleren (Abrusco) of divers leren (Groep INTRO) bieden een zinvolle optie, aangezien
trajecten mogelijk zijn van één dag per week tot verschillende dagen. Echter is het voor jongeren in
het deeltijds onderwijs heel moeilijk te accepteren dat zij meedraaien in een werkomgeving en daar
financieel niet voor vergoed worden, in tegenstelling tot werkplekleren. Uiteraard zijn het
uitgangspunt en de doelstellingen helemaal anders, maar in hun beleving is dat toch een belangrijk
struikelblok.
Daarnaast werken we samen met heel wat dagbestedingsplekken die jongeren een zinvolle
dagbesteding aanbieden. Ook daar zien we een heel divers aanbod. Dit wordt voornamelijk ingezet
voor jongeren die ofwel tijdelijk niet meer (voltijds) naar school kunnen/willen gaan, die nood hebben
aan een rustpunt in de week of waar de druk op de jongere of op de klasgroep op dat moment te hoog
is.
We stellen vast dat we doorheen de tijd gegroeid zijn naar een divers aanbod van mogelijke trajecten,
waardoor het mogelijk is met jongeren echt na te denken over het meest wenselijke traject op hun
maat. Dit werkt op zich ook stimulerend.

2.1.4.1.2 Corona-aanbod
In totaal werden 75 trajecten aangeboden in het kader van het corona-aanbod. Dit aanbod werd
specifiek ontwikkeld naar aanleiding van de coronacrisis. Vanuit de het departement onderwijs en
vorming van de Vlaamse overheid werd een pedagogische reserve aangelegd die toeliet leerlingen te
ondersteunen in het afstandsleren, alsook aanklampende opvolging aan te bieden voor kinderen en
jongeren die moeilijk bereikbaar waren en niet meer participeerden aan het afstandsleren. Aan de
NAFT-aanbieders werd voorgesteld in te tekenen op dit aanbod om zo een aanbod te genereren,
inspelend op de noden op dat moment. Zowel Abrusco als Groep INTRO tekenden hierop in. Uiteraard
pasten ook de andere partners hun aanbod aan in functie van de situatie. Echter, als we het hebben
over het corona-aanbod gaat het specifiek over het aanbod van de NAFT-partners binnen de
pedagogische reserve.
Bij de start van dit corona-aanbod was er een afstemmingsoverleg tussen KANS en de NAFT-partners.
We besloten de aanmeldingen centraal via KANS de dispatchen om ze ook te kunnen monitoren. Zowel
scholen als CLB-medewerkers konden hiervoor aanmelden. De aanmelding werd binnen de dag aan de
partner bezorgd, die op deze manier snel kon opstarten. We spraken af dat aanmeldingen in eerste
instantie naar Groep INTRO zouden worden gedispatched en vervolgens naar Abrusco. Abrusco was
op dat moment al volop bezig met de opvolging van leerlingen waarvoor jongerencoaches werden
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ingeschakeld. In Groep INTRO vielen heel wat medewerkers op dat moment onder het stelsel van
technische werkloosheid. Bovendien leek het ons belangrijk dat Groep INTRO zeker ook het aantal
trajecten behaalde, dat voorop werd gesteld door NAFT, om het aantal trajecten in de toekomst te
blijven waarborgen voor Brussel. Als gevolg daarvan was er vanuit KANS een disproportionele
doorstroming van aanmeldingen naar Groep INTRO in vergelijking met Abrusco.
In cijfers:


65 leerlingen werden aangemeld bij Groep INTRO in het kader van het corona-aanbod



10 leerlingen werden aangemeld bij Abrusco in het kader van het corona-aanbod. Daarnaast
begeleidden zij heel wat jongeren vanuit de werking ‘coach op school’. Deze worden niet allen
specifiek geregistreerd in functie van corona. Wel werden 15 leerlingen specifiek begeleid in
het gecreëerde studielab i.f.v. corona, alsook werden er 23 moeilijk bereikbare jongeren
opgevolgd via stoepbezoeken.

Van deze 75 aangemelde jongeren werden er voor 67 jongeren trajecten opgestart. De redenen voor
het niet opstarten waren:


De leerling was niet bereid tot deelname (3)



De aanbieder koos ervoor het traject niet op te starten wegens te laat op het schooljaar (3)



De jongerencoach van de school zal het traject opnemen (2)

2.1.4.1.3 Coach op school
Coach op school is een module die aangeboden wordt vanuit Abrusco en eveneens een cruciale rol
speelt in de preventie van schooluitval. Het aanbod is niet opgenomen in onze cijfers, gezien de zeer
specifieke werking. Echter wordt er heel wat begeleidend werk verricht door de jongerencoaches op
de scholen, met een specifieke focus op de preventie van schooluitval. Het is dus van belang deze
module mee op te nemen in dit jaarrapport om een volledig zicht te krijgen op het Brusselse aanbod.
In het schooljaar 18-19 konden scholen intekenen op een projectoproep van perspective.brussels
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest) om een coach op school te verkrijgen voor een periode voor drie
schooljaren. Elke school kreeg de mogelijkheid zijn noden aan te geven, zodat de opdracht van de
jongerencoach daarop kon afgestemd worden. In de ene school wordt sterk ingezet op
gedragsproblemen en de preventie van tucht, in een andere school op de preventie van te laat komen
en afwezigheden, op klasmanagement, … In elk geval is de jongerencoach een laagdrempelig
aanspreekpunt op de school, die vaak doorheen korte contacten met de jongeren een band opbouwt,
die on-the-spot situaties kan ontmijnen, die eveneens ingezet wordt om de aanpak van problemen in
een klas te ondersteunen, ...
Soms monden die contacten uit in een intensievere begeleiding, die dan dicht bij de jongere op de
school kan doorgaan. Uiteraard gebeurt dit alles in afstemming met de leerlingenbegeleiding en het
CLB die eveneens een opdracht hebben in de begeleiding van leerlingen. De bedoeling is dat de
jongerencoach voornamelijk laagdrempelig werkt en vlot toegankelijk is. Bovendien wordt de reguliere
KANS-werking sterk ontlast omdat heel wat kort-op-de-bal opvolging mogelijk is op de school zelf.
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Zonder jongerencoaching zou het aantal aanmeldingen snel oplopen en zou er allicht snel een
wachtlijst ontstaan, waardoor meer jongeren in de kou blijven staan en situaties escaleren.
Gezien de laagdrempelige werking, wordt niet elk contact geregistreerd, dat zou resulteren in meer
registratie dan bezig zijn met de jongeren. Wel wordt gewerkt met een systeem van dossieropvolging
(vanaf 1 dagdeel begeleiding), waarin de intensievere begeleidingen worden bijgehouden. We bekijken
hoe het jaarrapport van volgend schooljaar meer input kan bevatten omtrent de opgenomen
begeleidingen (vanaf 1 dagdeel).
Elf scholen hebben een coach op school. In 2 scholen worden de dagdelen zowel benut voor de
voltijdse als de deeltijdse werking. Daarnaast zijn er jongerencoaches actief op 2 vestigingen van
eenzelfde school. We zouden kunnen stellen dat er binnen 14 schoolwerkingen coaches werkzaam
zijn.
Afhankelijk van de opdracht en de doelgroep van de school kan het aantal dagdelen verschillend zijn.
In elk geval worden 52 dagdelen per week ingezet in deze scholen om de nodige jongerencoaching te
voorzien. Gemiddeld kan een school rekenen op vier dagdelen per week, dat zijn twee volledige dagen.

2.1.4.2

Verloop opgestarte trajecten

a. Duurtijd trajecten
De meerderheid van de trajecten heeft een duurtijd van één tot drie maanden (107), gevolgd door
minder dan een maand (42) (verband met vroegtijdige stopzettingen) en een klein deel van de
trajecten (11) duurt langer dan drie maanden. Enkele aanbieders/modules zijn beperkt in tijd, bv. het
aanbod van Try-out beperkt zich tot vijf weken, het avondaanbod van Weer-Staan duurt vijf 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’.
Grafiek 34: Duurtijd van de opgestarte trajecten voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS
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We stellen vast dat er heel wat registraties voor de duurtijd ontbreken. Hier wordt extra aandacht aan
besteed in het komende werkingsjaar.

b. Aantal dagdelen per week
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
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.
Ook hier stellen we vast dat we dit niet gemonitord hebben voor alle trajecten. We nemen het
eveneens mee als aandachtspunt voor het komende schooljaar.
Grafiek 35: Aantal dagdelen van de opgestarte trajecten voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

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
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consensus beslist wordt. Van de 285 opgestarte trajecten werden er 57 trajecten vroegtijdig stopgezet.
De redenen hiervoor staan opgesomd in onderstaande grafiek.
Grafiek 36: Reden vroegtijdige stopzetting traject voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS

We zien dat de coronacrisis de voornaamste oorzaak was voor vroegtijdige stopzetting van trajecten.
De aanbieders bleven contact houden met hun jongeren en deden een digitaal aanbod. Voor sommige
jongeren voelde dit niet zinvol. Anderen vonden dat er plots geen probleem meer was, omdat de
school toch gesloten was. Vooruitkijken is voor heel wat jongeren niet evident. Dat was vaak de
oorzaak van stopzetting van het traject. Voor een aantal jongeren zorgde de lock-down er ook voor
dat er effectief tijdelijk geen probleem meer was. Sommige leerlingen bloeiden open en behaalden
mooie resultaten omdat ze zich net beter voelden bij het afstandsonderwijs. We denken daarbij aan
jongeren met angststoornissen of jongeren met schoolweigering.
Daarnaast is het in het secundair onderwijs 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 bv. 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 er ook heel wat andere redenen waarom beslist werd het traject vroegtijdig stop te
zetten, zoals duidelijk wordt in de grafiek.
In onderstaande grafiek zien we bij welke aanbieders de trajecten met welke reden vroegtijdig werden
stopgezet voor de trajecten opgenomen in de registratietool.
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Grafiek 37: Vroegtijdige stopzetten per aanbieder in het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

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. De overgrote meerderheid van de leerlingen keert terug naar hun
oorspronkelijke school. We stellen vast dat zeer weinig leerlingen omwille van tucht de school verlaten,
wat goed nieuws is. Uiteraard zijn dit de cijfers van tijdens het schooljaar. Voor een deel van de
leerlingen geeft dit ook het beeld weer van einde schooljaar, maar voor een deel ook niet. Daarnaast
zorgde de coronacrisis ook voor een indijking van deze cijfers. Uitsluitingen waren immers niet aan de
orde einde schooljaar, aangezien de jongeren in heel wat gevallen ook niet veel meer op school
geweest waren.
Grafiek 38: Perspectief bij afronding traject voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: KANS-registratietool LARS
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2.2

Aanmeldingen vanuit groepen

2.2.1

Aanmeldingen

Aanmeldingen voor groepsgerichte interventies gebeuren steeds door het CLB bij KANS. KANS
dispatcht de vraag naar de aanbieder. Het aanbod hiervoor wordt vanaf schooljaar 19-20 niet langer
alleen aangeboden door Abrusco in het secundair onderwijs, ook nieuwe aanbieder Groep INTRO doet
een actief aanbod voor aangemelde groepen. Beiden doen een aanbod voor enerzijds klasinterventies
en anderzijds herstelgerichte interventies, zoals hergo en herstelgesprekken. Abrusco biedt eveneens
de herstelmethodiek bij pesten ‘no blame’ aan.
Daarnaast biedt Abrusco ook een proactief aanbod ‘themawerking’ aan. Het gaat om preventieve
eenmalige workshops die werken rond bv. afspraken maken, klasdynamiek, verbindende
communicatie, teambuilding e.d. In sommige gevallen wordt dit standaard aangeboden in een deel
van de school, in andere wordt het ingezet voor groepen waar voorheen reeds moeilijkheden waren.
Dit aanbod situeert zich vooral bij de start van het schooljaar om een goede start te nemen.
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’, zoals ook in onderstaande tabel.
In onderstaande tabel is ook zichtbaar dat KANS 69 aanmeldingen kreeg voor groepsgerichte acties in
het secundair onderwijs en dit voor 158 groepen, dit zijn meestal klasgroepen, maar kan ook een zelf
samengestelde groep zijn of een herstelgroep (minstens 2 personen).

2.2.1.1

Spreiding van de aanmeldingen

Het valt in deze grafiek op dat aanmeldingen reeds starten in mei. Dat zijn aanmeldingen specifiek voor
themawerking. We vragen de scholen en CLB’s tijdig aan te melden voor dit aanbod, zodat de grote
vakantie gebruikt kan worden om de preventieve workshops voor te bereiden en toe te spitsen op de
noden van de groep. Voor september waren reeds 17 aanvragen ingediend, meestal voor verschillende
klasgroepen. September is meestal een rustige maand, omdat leerkrachten eerst hun klasgroepen en
leerlingen leren kennen en waar moeilijk, zelf eerst zaken trachten aan te pakken. In oktober en
november is er een duidelijke piek. Na maart zien we nog amper aanmeldingen binnenkomen als
gevolg van de coronacrisis. De aanvragen voor het volgende schooljaar zijn er reeds uitgefilterd.
Aanvragen einde schooljaar wijzen meestal op een vraag naar herstel.
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Grafiek 39: Spreiding van de groepsgerichte aanmeldingen voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020

Bron: Registratietool groepsgerichte trajecten KANS

2.2.1.2

Scholen

Om privacy redenen wordt de verdeling van de aanmeldingen over de scholen niet opgenomen in dit
jaarrapport. Uiteraard analyseerden we deze gegevens wel intern. We stellen opnieuw een goede
spreiding van de aanmeldingen per school vast.

2.2.1.3

Leerjaar en onderwijsvorm

In onderstaande grafiek zien we een overzicht van de spreiding van de aangemelde klassen over de
verschillende leerjaren en onderwijsvormen. Het is meteen duidelijk dat de eerste graad koploper is in
de aanmeldingen. Bij achterliggende controle voor module, zien we dat het vooral om themawerking
gaat, de zeer preventieve werkvorm. Dit is vooral zeer duidelijk in het tweede jaar (37 van de 41
aangemelde groepen was voor themawerking). In het eerste jaar zien we daarnaast toch ook een
aanzienlijk aandeel klasacties (14) ten opzichte van de themawerking (31). Het leeuwendeel van de
aangemelde groepen zijn A-stroom groepen, wat logisch is aangezien de absolute leerlingenaantallen
daar uiteraard een stuk hoger liggen dan in de B-stroom. Daarnaast zien we toch ook wel wat
aanmeldingen vanuit het BuSO.
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Grafiek 40: Verdeling van de aanmeldingen voor groepsgerichte interventies voor het voltijds secundair
onderwijs naar leerjaar en onderwijsvorm, schooljaar 2019-2020

Bron: Registratietool groepsgerichte trajecten KANS

Daarnaast zien we een relatief goede spreiding over de andere twee graden, zij het wel dat het derde
jaar er bovenuit springt in aanmeldingen. In de hogere leerjaren zien we in verhouding minder
aanmeldingen vanuit ASO en meer vanuit BSO en TSO.
De zelf samengestelde groepen (zsg) kennen een goede spreiding over de verschillende
opleidingsvormen.
Bekijken we dit voor het buitengewoon onderwijs, zien we een grote stijging ten opzicht van vorig
schooljaar, met 5 aanmeldingen vorig schooljaar en 21 aanmeldingen dit schooljaar. Naar type en
onderwijsvorm, krijgen we voornamelijk aanmeldingen uit type basisaanbod OV3 (16). Daarnaast
kregen we ook aanmeldingen vanuit OV3 type 7 (3), OV3 type 3 (1) en OV 3 type 9 (1).
2.2.1.4

Aantal leerlingen

Als we over de scholen, onderwijsvormen en klassen heen kijken, stellen we vast dat er 2384 leerlingen
werden aangemeld voor klasacties in het secundair onderwijs. Voornamelijk door de coronasituatie
moesten heel wat acties geannuleerd worden en konden ze niet opgestart worden. Voor 1798
leerlingen werden wel groepstrajecten opgestart. Dat is iets meer dan vorig schooljaar (1647).
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2.2.2
2.2.2.1

Trajecten
Opgestarte en niet-opgestarte trajecten

Voor het secundair onderwijs ontvingen we 69 aanmeldingen voor groepsgerichte acties voor 158
groepen. Dit zijn meestal klasgroepen, maar kan ook een zelf samengestelde groep zijn of een
herstelgroep (minstens 2 personen).
Voor de 158 aangemelde groepen werden 119 trajecten opgestart. 39 trajecten konden niet opgestart
worden. Redenen hiervoor waren:


25 trajecten werden niet opgestart omwille van de coronacrisis



Voor elf trajecten verviel de vraag tegen het moment van opstart



Voor twee trajecten werd een individueel traject opgestart in de plaats van een klasactie



In één situatie vroeg de titularis nog even af te wachten

Met de opstart van een traject bedoelen we dat het werd doorgegeven aan de aanbieder, maar dat de
aanbieder niet startte aan het traject. Daarnaast zijn er trajecten die werden opgestart, waarvoor
ofwel werd afgestemd met de school en een aanbod in de maak was, ofwel het traject met de klas
reeds liep, maar waarbij toch beslist werd om het traject stop te zetten. Dat was in 13 situaties het
geval:


Tien trajecten werden vroegtijdig stopgezet omwille van de coronacrisis. Voor lopende
trajecten werd na de lock-down de school bevraagd rond de noden: is er nog een traject nodig
dit schooljaar of volgend schooljaar.



Eén traject werd stopgezet omwille van de te zware klasproblematiek: vechtpartijen,
betrokkenheid politie, geen vat krijgen op de groep.



Eén hersteltraject werd vroegtijdig stopgezet omdat het niet haalbaar was, de voorwaarden
voor herstel waren niet voldaan.



Eén traject werd stopgezet omdat de leerlingenbegeleider besliste eerder in te zetten op de
individuele begeleiding van een aantal leerlingen.

In totaal werden dus 106 trajecten wel effectief opgestart. De cijfers maken duidelijk dat de
coronacrisis een stevige impact had op de uitvoerbaarheid van het reguliere groepsgerichte aanbod.

2.2.2.2

Aanbod

In het secundair onderwijs wordt het aanbod vanuit groepsgerichte aanmeldingen volledig
vormgegeven door twee aanbieders: Abrusco en Groep INTRO. Beiden doen een aanbod van
interveniërende klasacties en herstelgerichte acties. Daarnaast doet Abrusco een aanbod van
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.
Het zijn eenmalige acties, in tegenstelling tot de rest van het aanbod. Zij bieden ook de mogelijkheid
om groepjes aan te melden die de school zelf samenstelde om rond weerbaarheid te werken.
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Kijken we naar onderstaande tabel en grafiek zien we de verdeling naar opgestarte module voor alle
aangemelde groepen en opgestarte groepen. We vinden het relevant om beiden op te nemen, omdat
er een groot verschil is in bereik omwille van de coronacrisis. Om zicht te krijgen op de noden en het
aanbod, is het ook relevant de aangemelde groepen op te nemen.
Hoewel beide organisaties een aanbod doen voor groepsgerichte interventies, zien we dat de
meerderheid van de trajecten werd toegewezen aan Abrusco. Dat heeft een aantal belangrijke
redenen.
Vooreerst zien we een belangrijk aandeel trajecten binnen de themawerking. Dit aanbod is zo
preventief van aard, dat het niet aangeboden kan worden vanuit het NAFT-kader. Daardoor start
Abrusco al met een voorsprong van 106 aangemelde groepen voor themawerking. Daarnaast deed
Abrusco op het einde van het schooljaar 18-19 een ronde bij de meeste secundaire scholen en in het
bijzonder bij scholen van waaruit zij minder aanmeldingen kregen. Heel wat scholen maakten reeds
afspraken met Abrusco rond aanmeldingen en verwezen bij de start van het schooljaar naar deze
afspraken. Aangezien het aanbod heel gelijkaardig is, is het voor klasacties zo dat scholen kunnen
vragen naar een bepaalde organisatie. Indien zij dat niet doen, bekijkt KANS welke organisatie minder
aanmeldingen kreeg en tracht zo de balans wat meer in evenwicht te brengen. Bijkomend zijn er vanuit
Abrusco heel wat jongerencoaches actief op secundaire scholen. Niet zelden is een aanvraag voor een
klasactie er op aansturen van de jongerencoach, die dit dan opneemt samen met collega’s. Deze
factoren zorgen er allen voor dat de balans voor de groepsgerichte interventies niet in evenwicht is. In
de loop van het schooljaar zagen we ook meer scholen aanvragen doen voor Groep INTRO. Hun
aandeel zal allicht in de toekomst verder toenemen.
Tabel 9: Verdeling van de aangemelde en opgestarte groepen naar organisatie en module, schooljaar 19-20

Organisatie/
module
Abrusco
Herstel
Klasactie
Themawerking
Groep INTRO
Herstel
Klasactie
Eindtotaal

Aangemelde
groepen

Opgestarte groepen
141
7
28
106
17
1
16
158

107
5
13
89
12
0
12
119

Bron: Registratietool groepsgerichte trajecten KANS

We stellen vast dat het aantal aanmeldingen voor herstel bijzonder laag is, slechts acht aanmeldingen!
Dat is bijzonder weinig in een context waar uitsluitingen toch zeer gangbaar zijn. Normaal gezien zien
we wel meer aanmeldingen binnenkomen in het derde trimester. Met de situatie rond corona was dat
nu niet of in veel mindere mate nodig. Desondanks blijven we toch vaststellen dat herstel een bijzonder
onderbenutte werkvorm is in schoolexterne interventies. In sommige scholen volgden
leerlingenbegeleiders hier wel zelf vorming rond om het intern te kunnen aanbieden.
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Grafiek 41: Verdeling van de aangemelde en opgestarte groepen naar organisatie en module, schooljaar 20192020

Bron: Registratietool groepsgerichte trajecten KANS

2.2.2.3

Aantal lesuren

We bekeken hoeveel lesuren besteed werden aan opgestarte modules. Voor themawerking
berekenden we een gemiddelde duur van 3,6 lesuren. In de meerderheid van de gevallen neemt een
themawerking 2 tot 4 uur in beslag. Daarnaast zijn er ook wel wat trajecten (13) waarbij dit 6 uur of
meer was.
Bij een herstel is het aantal uren afhankelijk van de situatie, dit kan eerder kort zijn, maar kan ook
behoorlijk oplopen. Een herstel kan een zeer intensief traject zijn. De trajecten die niet voortijdig
werden stopgezet varieerden van 6 tot 30 uur.
Voor klasacties berekenden we een gemiddelde duurtijd van 7,6 lesuren, dat varieert van 2 tot 30
lesuren.
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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.
2.
3.
4.
3.1

Noden in het basisonderwijs
Noden voor jongeren met zeer zware en complexe problematiek
Corona-aanbod als basis voor een verbreding van het aanbod?
Tekort aan aanbod in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs
Noden in het basisonderwijs

CLB’s en scholen geven al langere tijd de nood aan aan meer trajecten voor het basisonderwijs. Brussel
is onder de centrumsteden bij de pioniers om hier een aanbod rond te ontwikkelen. We zijn blij in het
bestuursakkoord van VGC te lezen dat men in de komende legislatuur wil inzetten op een verbreding
van dit aanbod.
Om de noden inzichtelijk te maken, is het handig de doelgroep in twee groepen te splitsen. Dat is
uiteraard artificieel, de lijn is in de praktijk niet voor elke leerling even duidelijk te trekken. Het helpt
wel inzicht te krijgen in de noden.
Voor een eerste groep kinderen is er een professioneel, bij voorkeur therapeutisch ondersteund kader
nodig waarin zij terecht kunnen. Het gaat bijna altijd om kinderen met ernstige gedragsmoeilijkheden,
vaak gepaard met beperkte sociale vaardigheden en/of emotionele moeilijkheden. Niet zelden is hier
ook ondersteuning in de thuiscontext nodig. We zien in de aanmeldingen dat hulpverlening vaak al
actief is binnen het gezin of dat men bezig is met de weerstand van de ouders hierrond. Ook het
ondersteuningsnetwerk is vaak al betrokken bij deze casussen. Het zijn kinderen die moeilijk te dragen
zijn in een klasgroep, omwille van aanhoudend probleemgedrag of crisissen en waar men ondanks
grote inzet van leerkrachten moeilijk vooruitgang boekt. In het verleden zagen we de uitsluitingen van
deze groep kinderen stijgen, omdat de draagkracht van de school overschreden werd en ook de
klasgroep leed onder de situatie. We kregen heel wat aanmeldingen waarbij een tuchtprocedure
lopende was of dreigde. We zagen ook verschillende van deze situaties ontmijnd worden door een
traject binnen een schoolexterne interventie. Vaak leidt dergelijk traject tot het niet uitsluiten van het
kind. De reflex is nu eerder aan te melden bij KANS alvorens een tuchtprocedure op te starten. Door
het beperkte aantal plaatsen komt dit wel onder druk te staan. Zeker gezien de jonge leeftijd van deze
kinderen vinden we het essentieel dat zij voldoende ondersteund kunnen worden in hun schools
traject. Zonder de nodige ondersteuning hebben zij immers een bijzonder groot risico op schooluitval.
Tigo was tot december 2019 de partner bij uitstek om deze kinderen naar door te verwijzen. Zij
realiseerden een kleinschalige, voor de kinderen huiselijke setting, waarin via therapeutische
werkvormen dagbesteding werd aangeboden gedurende een dag in de week. Zij combineerden hun
dagbesteding ook met overleg met ouders en school en ondersteunden de school in de aanpak van de
leerling, waardoor overdracht naar de schoolcontext gerealiseerd werd. Tigo is ontstaan uit het OBC
Espero, dat gespecialiseerd is in het werken met kinderen met ernstige psycho-sociale en relationele
moeilijkheden in een residentiële setting. De nodige professionele expertise is dus aanwezig.
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Het aanbod van Tigo werd vanaf 1/01/20 teruggeschroefd van 12 naar 9 trajecten die niet langer via
KANS, maar wel via de intersectorale toegangspoort toegankelijk waren (na indienen van een Adocument). De trajecten konden daardoor geïntensiveerd worden met ondersteuning in de school- en
thuiscontext. De wachttijd liep wel op tot een jaar. Hoewel Tigo en KANS beiden wensten te blijven
samenwerken, werd ervoor gekozen geen ‘twee poorten’ te zetten voor de toegang tot Tigo, dat zou
administratief onnodig en te belastend zijn.
Tigo en KANS bekeken samen of er bijkomende mogelijkheden zijn. Tigo heeft praktisch nog de
mogelijkheid om in de huidige setting een dag bij te creëren. Daarin zouden 4 kinderen opgevangen
kunnen worden, aan te melden via KANS. Om dit te realiseren zou een halftijdse medewerker bij
aangenomen moeten worden. Deze zou wel in het huidige team mee kunnen draaien, zonder
bijkomende overheadkosten. Tigo en KANS zullen hiervoor gezamenlijk een projectaanvraag indienen
bij VGC. Daarnaast engageren Triptiek en Tigo zich om te bekijken hoe een ruimer aanbod, centraler
in Brussel, potentieel gerealiseerd kan worden voor deze doelgroep. Een oefening die mee gemaakt
kan worden door de nieuwe coördinator lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs. We willen zo
proactief een voorstel voorleggen aan het departement onderwijs en VGC, om een bijkomend passend
aanbod in Brussel te realiseren voor deze bijzonder kwetsbare groep kinderen.
Voor een tweede groep kinderen is eveneens bijkomende ondersteuning nodig. We stellen vast dat
bijna alle aanmeldingen in het basisonderwijs vertrekken vanuit gedragsproblemen. Deze wegen op
de klasgroep, de leerkracht, maar ook op de leerling zelf. Niet zelden gaat het om kinderen die zich op
een minder aangepaste/aanvaarde manier uitdrukken, in de aandacht zetten of verdedigen. Bij
sommigen is dit ingegeven door een moeilijke thuis- en opvoedingssituatie, maar dat is niet altijd het
geval. Door hun reacties krijgen zij vaak negatieve feedback, wat hun zelfbeeld aantast en
problematisch gedrag versterkt. Het is een vicieuze cirkel waar ze moeilijk uit geraken. Daarnaast zien
we in het basisonderwijs ook reeds een klein percentage leerlingen dat gedemotiveerd geraakt. Zij
tonen de eerste tekenen van schoolmoeheid en beginnen al in de lagere school af te haken. Voor deze
tweede groep van kinderen is niet per sé een therapeutische setting nodig. Voor hen zien we
mogelijkheden binnen een uitgebreid netwerk van schoolexterne interventies. De vraag vertrekt hier
vanuit de nood aan een rustmoment in de week, voor de leerling, maar ook voor de school en vanuit
het opdoen van positieve ervaringen om de vicieuze cirkel te doorbreken. We stelden een aantal pistes
voor betreft sociale vaardigheden en weerbaarheidstraining, het ontwikkelen van een creatief aanbod
en het aanbieden van een zorgboerderij in de onmiddellijke omgeving van Brussel.

3.2

Noden voor jongeren met zeer zware en complexe problematiek

Heel wat jongeren die aangemeld worden bij KANS hebben een problematiek die verder reikt dan de
problematiek waarvoor ze in eerste instantie worden aangemeld, zoals demotivatie, gedragsprobleem
e.d. Voor een deel van de doelgroep is een traject binnen welzijn reeds lopend of wenselijk. Voor een
subgroep hiervan is de problematiek zo zwaar of complex dat het de mogelijkheden en draagkracht
van onze partners overschrijdt. Het gaat niet over een grote groep jongeren, maar ze zijn er en wegen
enorm zwaar door op een klas- en schoolcontext. Welzijnspartners geraken er niet altijd in vooruit,
maar toch moeten de leerkrachten er verder mee aan de slag gaan. De ene uitsluiting na de andere is
vaak het gevolg. Ook deze jongeren hebben recht op leren. Hen blijven inschrijven, de ene school na
de andere, brengt weinig op. Vaak verergert het de situatie, omdat de leerling emotioneel telkens
bevestigd wordt in de afwijzing door onderwijs. Schoolbinding is dan ver weg, de kans op schooluitval
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is bijzonder groot, alsook op een problematisch maatschappelijk functioneren van de jongere op latere
leeftijd.
Volgend schooljaar start de nieuwe coördinator ‘lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs’. Deze moet
de samenwerking tussen onderwijs en welzijn intensiveren in het kader van de preventie van
schooluitval. We zien voor deze coördinator ook een rol weggelegd om dit thema op te nemen en met
welzijnspartners naar oplossingen te zoeken.
Daarnaast werkten we het voorbije jaar samen met twee interessante initiatieven, waar mogelijks
oplossingen liggen voor deze groep jongeren. We suggereerden een verbrede toegang tot de Meander,
een initiatief van BuSO Zaveldal dat jongeren met ernstige gedragsproblemen begeleid die
ingeschreven zijn in het gewoon onderwijs. Daarnaast verwezen we naar de setting van het Centre
Ados, een franstalig centrum waar dagbesteding, begeleiding door een multidisciplinair team,
ondersteuning van de thuiscontext, alsook de begeleiding bij schoolwerk geïntegreerd worden in een
ambulant centrum. We beschouwen het als een inspirerend voorbeeld in de zoektocht naar
oplossingen.

3.3

Corona-aanbod als basis voor een verbreding van het aanbod?

Naar aanleiding van de coronacrisis, in het kader van de pedagogische reserve van de Vlaamse
overheid, werd de NAFT-partners gevraagd een aanbod te ontwikkelen voor kwetsbare kinderen en
jongeren, gericht op moeilijk bereikbare gezinnen en studieondersteuning. We kregen hiervoor 111
aanmeldingen van scholen en CLB’s. Het aanbod kende zijn specifieke relevantie tijdens de
coronacrisis. Het is zinvol ook de reflectie te maken naar het regulier aanbod, zowel voor moeilijk
bereikbare jongeren/gezinnen als het studieondersteuningsaanbod.

3.3.1

Aanbod voor moeilijk bereikbare jongeren

In Brussel zijn er heel wat jongeren die, wanneer ze afhaken op school, ook alle communicatie
verbreken met de school. We stellen vast dat het ook moeilijk is om met ouders op dat moment nog
in dialoog te gaan. Voor minderjarige jongeren kan vanuit verontrusting aangemeld worden bij de
gemandateerde voorzieningen. Echter is dit meer dwingende kader zelden effectief om leerlingen
terug op school of in een ander zinvol traject te krijgen. De weg waarin geïnvesteerd wordt in
relatieopbouw en samen zoeken naar oplossingen, blijkt vaak effectiever te zijn. Voor jongeren vanaf
18 jaar wordt dit vaker losgelaten, omdat ze niet meer leerplichtig zijn en de inspanningen op een
gegeven moment hun limiet bereiken. Deze jongeren verdwijnen op dat moment ‘onder de radar’,
hoewel er wel ingezet wordt op de warme overdracht van deze jongeren naar bv. NEET-projecten.
De inspanningen van school en CLB kennen hun limiet in de reguliere werking. Een aanklampende
hulpverlening met huisbezoeken en dergelijke is immers zeer tijdsintensief, wat niet haalbaar is met
de huidige middelen. Groep INTRO heeft reeds langer expertise vanuit de POT’s en de Romawerking
om te werken met deze groep jongeren. Een specifiek aanbod dat outreachend en aanklampend deze
gezinnen opvolgt, is wenselijk. Gesprekken hierrond zijn reeds lopend in overleg tussen Triptiek en
Groep INTRO. Goede afstemming betreft de CLB-opdracht en het bijkomend aanbod is immers
wenselijk voor een goede samenwerking.
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3.3.2

Studieondersteuning

Corona creëerde de nood aan ondersteuning bij afstandsonderwijs. Groep INTRO en Abrusco
ontwikkelden hier een aanbod voor. Deze vraagt leeft al langer, in het bijzonder voor jongeren die
omwille van tuchtredenen in een KANS-traject zitten en ondersteuning nodig hebben bij hun
schoolwerk. Nu het aanbod ontwikkeld is, hopen we met de partners te bekijken of er in het derde
trimester voor deze leerlingen de nodige ondersteuning kan opgezet worden, wanneer dat wenselijk
is.
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Tekort aan aanbod in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs

KANS en de scholen buitengewoon onderwijs legden samen een mooie weg af. Een tijdlang waren er
wederzijdse onduidelijkheden in verwachtingen naar de trajecten toe. We ontvingen veel
aanmeldingen, maar lieten veel jongeren niet doorstromen omdat het aanbod onvoldoende was
uitgerust om met de specifieke vragen aan de slag te gaan. De voorbije twee jaren werd regelmatig
samengezeten met de scholen buitengewoon onderwijs, in het bijzonder Kasterlinden en Zaveldal.
Doorheen aftoetsing en overleg werden de werkingen op elkaar afgestemd. We krijgen nu een stuk
minder aanmeldingen binnen, maar de aanmeldingen die binnenkomen, zijn allen wel terecht en
vinden een plaatsje binnen het KANS-netwerk. Zij kennen het aanbod en de mogelijkheden van de
partners beter en melden meer in functie daarvan aan. De verwachtingen zijn afgestemd, wat de
samenwerking sterk verbeterd heeft.
Dat neemt niet weg dat er noden blijven bestaan. We zetten de voornaamste hier kort op een rij:










Beperkte studierichtingen in het BuSO: jongeren kiezen de best bereikbare school en niet de
meest passende richting. Dit is vaak basis voor demotivatie en werkhoudingsproblemen.
Trajecten vanuit de school, geïnspireerd op het leerplekleren van Abrusco, kunnen eventueel
een oplossing bieden. We hebben in een aantal casussen vastgesteld dat er scholen zijn die
hier effectief zelf mee aan de slag zijn gegaan.
Ernstige spijbelproblematiek in BuSO-scholen: nood aan een intensieve, aanklampende
opvolging die niet mogelijk is vanuit het CLB.
Nood aan dagbesteding, aangepast aan de noden van de leerling, in het bijzonder voor
leerlingen in OV1 en OV2 (nu alleen mogelijk op Huppeldepup) en voor leerlingen met een
autismespectrumstoornis (ASS), een emotionele en/of gedragsstoornis, slechtzienden en
blinden (Type 6) of slechthorenden en doven (Type 7). Voor leerlingen met ASS biedt Tito een
mooie oplossing. Vanuit hun expertise van het KIW en MPC zijn zij hier de ideale partner voor.
Voor de andere leerlingen is er amper aanbod.
De initiatieven waar we wel mogelijkheden in zien, zijn vaak zorgboerderijen. Ze zijn echter
moeilijk bereikbaar. Leerlingen uit het BuSO hun mobiliteit is ook eerder beperkt, wat de
toeleiding naar deze initiatieven bemoeilijkt.
Er is een algemene nood om vanuit de BuSO-scholen samen na te denken over het ontwikkelen
van een passend aanbod.
We zien daarnaast heil in de interne versterking van een aantal scholen in de methodiek van
rots en water. We stellen vast dat daar veel vraag naar is en dat aanbod in die zin beter binnen
de school kan aangeboden worden.
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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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