Sinds dit schooljaar zal het Meldpunt SI tweejaarlijks een nieuwsbrief versturen.
Hierdoor krijgen de aanbieders van schoolexterne initiatieven, de mogelijkheid om vernieuwende of
verduidelijkend informatie omtrent hun aanbod, aan de CLB-medewerkers te verschaffen.
In deze editie komen zowel Netwerk Leerrecht Leuven, Steunpunt Groene Zorg als de uitbreiding van
het Meldpunt aan bod

Netwerk Leerrecht Leuven: Leeftijden en cijfers.
Enkele leeftijden op een rijtje:
 Jongeren kunnen instappen in Netwerk Leerrecht vanaf de leeftijd van 12 jaar, op

voorwaarde dat ze zijn ingeschreven in het secundair onderwijs (alle mogelijke vormen), of
voldoen aan de voorwaarden tot inschrijving.
 Indien een jongere 18 jaar is bij aanmelding kan hij/zij niet meer instappen in een leertraject
bij Netwerk Leerrecht. Wanneer de jongere in de loop van een leertraject meerderjarig
wordt, kan hij/zij begeleid worden tot het einde van het lopende schooljaar waarin hij/zij
18 jaar geworden is, op voorwaarde dat de jongere dit zelf wil.
 ‘Vrijwilligerswerk’ is pas mogelijk indien de jongere nog slechts deeltijds leerplichtig is (ofwel
16 jaar zijn, ofwel 15 jaar zijn en het 2 de jaar van de eerste graad afgerond hebben (ook
indien een B- of C-attest behaald werd)). Jongeren die nog voltijds leerplichtig zijn hebben
binnen Netwerk Leerrecht wel toegang tot de zorgboederijen en alle plekken die worden
ingericht door voorzieningen uit de jeugd- of gehandicaptensector (vb. Rizsas, kookatelier
Cidar, Radick, Multimediaclub, Roulot, Reisburo, Equicanis, Stretch-it, …)

Enkele cijfers op een rijtje:
Vorig jaar heeft een stagiaire criminologie een folluw-up-studie gemaakt van alle jongeren die een
traject gelopen hebben bij Netwerk Leerrecht sinds september 2006 (in totaal gaat het over 165
jongeren, met een responspercentage van 82%).
Hieruit kwamen onder andere volgende cijfers naar voren:
 Van alle nog leerplichtige jongeren ging 70% terug naar school op het ogenblik van de
meeting (15/2/2012)

 Van alle niet leerplichtige jongeren is 30% op zoek naar werk, gaat 15% effectief werken en

volgt 40 % een opleiding.
 Eén jaar na uitschrijving uit Netwerk Leerrecht gaat 71% de leerplichtige jongeren terug
naar school.
Dit schooljaar komt er opnieuw een stagiair dezelfde meeting verrichten. Uitgebreide resultaten
kunnen opgevraagd worden via mail.

Steunpunt Groene Zorg: Uitnodiging symposium.
Op 11 december 2012 organiseert Steunpunt Groene Zorg in samenwerking met het
provinciebestuur West-Vlaanderen, stad Brugge en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie een
symposium. Sprekers uit Vlaanderen en Nederland zullen er een stand van zaken geven over de
ontwikkeling van zorgboerderijen in Vlaanderen en Nederland. Tijdens 4 werkwinkels wordt
ingezoomd op de gemeenschappelijke uitdagingen voor beleidsvoerders, welzijnsorganisaties en
actoren in Vlaamse en Nederlandse zorgboerderijen. Ook de partners uit de onderwijssector zijn van
harte welkom!
Na de middag wordt een bezoek gepland aan Hoeve Hangerijn, de gloednieuwe zorgboerderij die er
kwam op initiatief van het stadsbestuur Brugge.
Het Symposium kadert in het STRO-project dat wordt ondersteund door Interreg IV a VlaanderenNederland.
Programma: www.groenezorg.be (zie agenda op homepage: Interreg-symposium VlaanderenNederland, Brugge 11 december 2012)
Waar: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge
Inschrijven voor 4 december 2012: e-mail naar eveline.buyck@brugge.be

Uitbreiding Meldpunt voor Schoolexterne
Interventies.
Het Meldpunt zal vanaf januari-februari 2013 worden uitgebreid met de regio’s Asse-Halle-Vilvoorde
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Wat betekent dit concreet?



Vanaf januari zal het aanbod van schoolexterne interventies van beide regio’s worden
omschreven op de site van het Meldpunt (www.meldpuntSI.be).
Vanaf 15 februari zal aan de CLB-medewerkers gevraagd worden om aanmeldingen, bedoeld
voor schoolexterne interventies uit de regio Asse-Halle-Vilvoorde, via het online-formulier te
laten gebeuren, zoals dit reeds voor de regio Vlaams-Brabant-Oost het geval is.
De aanmeldingen bedoeld voor de schoolexterne interventies uit Brussel, dienen nog steeds
te gebeuren door contact name met de aanbieders in kwestie (en niet via het onlineformulier).

