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Voor Wie?
-

Alle leerplichtige jongeren van 12 tot 18 jaar, uit
alle vormen van het secundair onderwijs
Uit de regio Vlaams-Brabant-Oost
(CLB, school, woon- of verblijfplaats)
Met voldoende motivatie voor een alternatief
leertraject
Leerrecht is toegankelijk voor elke jongere uit de
regio wiens verbinding met de reguliere
onderwijswereld onderbroken is waardoor de
jongere niet langer toekomt aan zijn/haar recht op
leren.

Alternatief leertraject
Vanuit de interesses en de mogelijkheden van de
jongere zoeken we samen een boeiend traject.
Uitgangspunt in deze zoektocht is datgene waarvoor
de jongere zich nog kan en wil engageren. Samen met
een trajectbegeleider gaat de jongere op stap. De
jongere kan zelf ook een voorstel doen. Voorbeelden
van leerplaatsen: projectplaatsen binnen de
jeugdzorg, zorgboerderijen, werkervaringen in
bedrijven, vrijwilligerswerk bij vzw’s...
Een terugkeer naar school is steeds mogelijk.
Deelnemers krijgen geen loon of vergoeding voor
hun prestaties. Tijdens de schoolvakanties wordt er
niet gewerkt.

Wat?
De jongere krijgt toestemming om zijn/haar
schoolloopbaan -al dan niet tijdelijk- los te laten. Deze
vorm van gewettigde afwezigheid kan de jongere
helpen rust te vinden.
NAFT- Leerrecht gaat samen met de jongere op zoek
naar een alternatief leertraject waarin hij of zij terug
engagement kan opnemen, succeservaringen kan
opdoen en aan een nieuwe weg kan timmeren.

We werken in nauwe samenwerking met CLB,
organiseren
rondetafelgesprekken
(bij
start,
tussentijds en bij afsluiting) en zoeken naar de
passende leerplek. Het traject wordt van kortbij
opgevolgd, we houden alle betrokken partijen op de
hoogte van het leertraject en zijn makkelijk bereikbaar
voor alle betrokkenen. Een herintrede in het
onderwijs of arbeidscircuit wordt regelmatig
afgetoetst.

Elke jongere heeft
“Leerrecht”
Leerrecht ≠ Schoolplicht!
Ronde tafel
Na een aanmelding (door het CLB), zal de CLBmedewerker een ronde tafel organiseren. De ronde
tafel volgt het Leerrechttraject van de jongere op en
komt regelmatig samen. Op de ronde tafels zijn
volgende personen aanwezig: De jongere en zijn of
haar ouders/ opvoedingsverantwoordelijke; Een CLBmedewerker; Een NAFT-Leerrecht-medewerker;
Eventueel een vertegenwoordiger van de school;
Eventueel een vertegenwoordiger van de leerplek;
Eventueel betrokken hulpverleners; Al wie op basis
van een mandaat iets te zeggen heeft over de leer- en
onderwijssituatie van de jongere.

Termijn?
Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Goed om weten
NAFT-Leerrecht verstrekt geen getuigschrift of
diploma. Je bent echter wel in orde met de leerplicht.

