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Door deze nieuwsbrief krijgen de aanbieders van schoolexterne interventies, de mogelijkheid om vernieuwende
of verduidelijkend informatie omtrent hun aanbod, aan de CLB-medewerkers te verschaffen.
Gelieve de nieuwsbrief verder te verspreiden onder je collega’s.

Vanaf 28 november 2 in 1:
Meldpunt SI Vlaams-Brabant en Meldpunt SI Brussel
Vanaf 28 november staan twee meldpunten klaar voor jullie: Meldpunt SI Vlaams-Brabant en
Meldpunt SI Brussel. Zowel de website, als het aanmeldingsformulier werden vernieuwd (en
opgesplitst). Beide regio’s hebben een eigen aanspreekpunt.
De financiering van het meldpunt gebeurt vanaf dan vanuit de nieuw opgestarte Netwerken “Samen
tegen Schooluitval” (hierover hoor je later meer). De Brusselse regio financiert de bijkomende kosten
voor de gedifferentieerde werking.
De databank en de rapportering blijven gemeenschappelijk. We blijven jullie ook samen informeren
met een gezamenlijke nieuwsbrief.



Vernieuwd aanmeldingsformulier

Op basis van jullie login-gegevens (CLB-vestiging) krijgen jullie toegang tot het aanmeldingsformulier
dat betrekking heeft op jullie regio. De huidige inlog-gegevens blijven behouden, jullie hoeven zich dus
niet opnieuw te registreren!
Indien jullie toch een aanmelding wensen te doen voor een aanbieder “buiten jullie regio”, kan dit nog
steeds! Er is hiervoor in het aanmeldingsformulier een link voorzien. Wanneer u op deze link “klikt” zal
u doorverwezen worden naar het aanmeldingsformulier waarin het aanbod van de andere regio
zichtbaar is.
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Voorbeeld voor CLB-medewerkers in Vlaams-Brabant:

Er zijn enkele nieuwe vragen toegevoegd aan het aanmeldingsformulier in functie van de splitsing, u
zal hierdoor geen extra tijd kwijt raken bij het invullen van het aanmeldingsformulier.

!!! Indien je een aanmelding hebt gedaan, maar geen pdf van je aanmelding ontvangt, kijk
dan zeker eens bij SPAM. Doordat er nieuwe e-mail adressen zijn van de meldpunten, is
het mogelijk dat deze geblokkeerd werden!!!



Vernieuwde website

Ook de website werd onder handen genomen. Wanneer men surft naar de website zal men eerst en
vooral een keuzemenu zien.

Nadien zal u de aloud bekende website weer herkennen. Het aanbod dat u zal zien is echter toegespitst
op de regio waarin u actief bent. Ook hier is er een link voorzien om toch zicht te krijgen op het aanbod
in de andere regio.
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Contactgegevens Meldpunt SI (Vlaams-Brabant en Brussel)

Beide regio’s krijgen een apart aanspreekpunt. Voor alle vragen en aanmeldingen voor Vlaams-Brabant
kan je terecht bij Ann Sophie Labar zoals voordien, voor Brussel kan je vanaf 28-11 terecht bij Eva
Trogh.

Het oude e-mail adres (meldpuntSI@gmail.com) zal niet meer gebruikt worden, gelieve dit te wissen
uit jullie contacten!

!!! Je mag steeds via beide medewerkers polsen naar de beschikbaarheid van plaatsen bij
de verschillende aanbieders!!!

Van Time-Out naar “NAFT”
1. NAFT Vlaams-Brabant
Als voormalige aanbieders van de lange en de korte Time-Out -trajecten Onderwijs-Welzijn in de
provincie Vlaams-Brabant, gaan Arktos, Groep Intro en Koïnoor samen het engagement aan om in te
staan voor de naadloze flexibele trajecten in Vlaams-Brabant. (contactgegevens vinden jullie terug op
de website)
Het concept van de naadloze flexibele trajecten (NAFT) sluit aan bij de ambitie een aanbod op maat
voor leerlingen en scholen te creëren.



Wat is het aanbod?

NAFT biedt aan jongeren, die tijdelijk (voltijds of deeltijds) intensieve begeleiding nodig hebben, een
kwaliteitsvol en maatgericht traject in functie van het opnieuw aansluiten bij een schools traject. Het
aanbod binnen dit traject is erg breed om in te spelen op de diversiteit van de vragen. De in- en
uitstroom in de verschillende trajecten kan flexibel gebeuren. Wat aan bod komt in een specifiek
traject wordt afgestemd op de interesses en noden van elke individuele jongere. Jongeren worden
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opgevangen binnen een breed, maatgericht en divers zorgcontinuüm waar een stevige teamwerking
garant staat voor een nauwe trajectopvolging.
NAFT werkt vanuit preventief en curatief oogpunt complementair met de school. Fundamenteel
uitgangspunt is het behouden en versterken van de band tussen school en jongeren doorheen het
maatgericht traject. NAFT werkt, gelinkt aan concrete leerlingcases, ook aan ondersteuning van
leerkrachten, voorbereiding op de herinstap van jongeren, methodische ondersteuning in het werken
met ‘uitdagende’ klasgroepen, … .
Vanaf de ronde tafel betrekt NAFT de context actief bij het begeleidingstraject. We zetten tijdens het
hele traject in op gedeelde verantwoordelijkheid.
Bij de uitbouw van het zorgpartnerschap is de positie en opdracht van het CLB cruciaal. Zij vormen de
brug van onderwijs naar flexibel traject. Het CLB heeft een belangrijke opdracht om, in nauw overleg
met het team van het ontwikkelingstraject, mee in te staan voor (aspecten van) de individuele
begeleiding van de jongeren.
In bijlage vinden jullie de folder van “NAFT Vlaams-Brabant”.



Hoe aanmelden?

Vanaf 28-11 kunnen CLB-medewerkers aanmelden voor NAFT Vlaams-Brabant-Oost of NAFT AsseHalle-Vilvoorde.
Wanneer jullie voor hen kiezen in het aanmeldingsformulier, wordt er gepolst naar jullie advies. Zo kan
de CLB medewerker een voorzet geven rond de nood of aard van het traject.
Dit zijn de advies-mogelijkheden voor NAFT in Vlaams-Brabant:

-

Individuele activiteiten = Er is nood aan een individuele trajectbegeleiding van de leerling.
Groepsactiviteiten = De jongere kan functioneren in groep. Hij krijgt een maatgericht traject
met atelierwerking, vorming in groep, weerbaarheidstraining, …
Herstelgerichte interventie = Na een conflict wordt er via de methodiek van Hergo gewerkt
aan herstel.
Klasgerichte interventie = Er wordt met de klas (of een deel van de klas) gewerkt aan de
klassfeer, rond pestgedrag,...
Schoolgerichte interventie (casus-gebonden) = Naar aanleiding van een aanmelding van een
leerling of een klas wordt er eveneens met de leerkrachten en of directie gewerkt rond
positief schoolklimaat, omgang met moeilijke klasgroepen, …
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2. NAFT BRUSSEL
Net als Vlaams-Brabant, startte ook Brussel met de zogenaamde naadloze flexibele trajecten (NAFT).
In Brussel huizen alle schoolexterne en schoolinterne interventies in hetzelfde huis, in Abrusco. Dit liet
hen toe om het voorbije jaar ook al samen aan de slag te gaan met flexibele trajecten, dus de bestaande
werking blijft wel grotendeels hetzelfde. (contactgegevens vinden jullie terug op de website)



Wat is het aanbod?

Daar waar men in de vroegere time-outwerking vertrok van een vast aanbod van interventies voor een
welbepaalde periode, bvb. een korte time-out voor drie dagen, een lange time-out voor een aantal
weken, vertrekt men in de nieuwe werking vanuit een traject op maat. In dit traject op maat wordt
met de jongere, de school en de CLB-medewerker bekeken waar zij nood aan hebben, hoe intensief
dit moet zijn en waar dit best kan doorgaan. Dit kan variëren van een beperkt aantal gesprekken tot
een intensief traject, op school zelf, op Abrusco of elders.
De school is bij dit alles de essentiële partner. Werken met een jongere rond problematisch gedrag
heeft immers weinig zin, als er ook in de context niets verandert. Klasgerichte ondersteuning kan
aanvullend op een traject met een jongere worden aangeboden (in het kader van re-integratie in de
klas/school), maar kan ook als dusdanig worden aangevraagd, bvb. voor een moeilijke klasgroep. Ook
kan sinds dit schooljaar worden aangemeld voor een schoolgerichte interventie, bvb. werken aan
positief schoolklimaat. Daarnaast blijven binnen Abrusco de herstelgerichte interventies bestaan, met
name hergo, herstelgesprek en no blame.



Hoe aanmelden?

Vanaf 28 november kunnen CLB-medewerkers aanmelden voor NAFT Brussel. In het
aanmeldingsformulier wordt er gepolst naar jullie advies. Zo kan de CLB-medewerker een voorzet
geven rond de nood of aard van het traject.
Dit zijn de advies-mogelijkheden voor NAFT Brussel:

-

Individuele activiteiten = Er is nood aan een individuele trajectbegeleiding van de leerling. Na
een rondetafelgesprek en een tweedaagse schoolexterne kennismaking wordt bekeken of
een NAFT zinvol is en hoe dit kan ingevuld worden. De invulling van deze begeleiding kan op
school doorgaan, in een schoolextern traject of in een combinatie van beiden
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-

-

Klasgerichte interventie = Er wordt met de klas (of een deel van de klas) gewerkt aan de
klassfeer, rond pestgedrag,...
Schoolgerichte interventie= Naar aanleiding van een aanmelding van een leerling of een klas
wordt er eveneens met de leerkrachten en of directie gewerkt rond positief schoolklimaat,
omgang met moeilijke klasgroepen, …
Herstelgerichte interventie = Er zijn drie mogelijkheden:
o Hergo: herstelgericht groepsoverleg na zware feiten
o Herstelgesprek: herstelgericht gesprek na vertrouwensbreuk
o No blame: herstelgerichte methodiek in geval van pestsituatie

Klasgroep aanmelden
Indien je een klasgroep wenst aan te melden, wil je niet de gegevens van één leerling gebruiken als
startbasis van je aanmelding. Gelieve daarom de nodige gegevens als volgt in te vullen:
naam : klas
voornaam : 4STW (jaar + richting)
geboortedatum : datum van de dag waarop je de aanmelding doet.

Twijfelgevalmelding is niet meer mogelijk
Vanaf dit schooljaar is het niet meer mogelijk om een twijfelgevalmelding aan te vragen (deze optie
was voordien enkel mogelijk voor Vlaams-Brabant-Oost). CLB-medewerkers zijn voldoende op de
hoogte van het aanbod in de regio en de verschillen ertussen. Hierdoor was er reeds een sterke
daling merkbaar in de twijfelgevalmeldingen. Door de samenvoeging van de verschillende Time-Outs
naar NAFT zou dit nog verder afgenomen zijn.

Naamsverandering: Leerrecht, trajecten op maat
In de conceptnota “samen tegen schooluitval” wordt frequent verwezen naar het Netwerk Leerrecht
als een samenwerkingsverband dat veel meer inhoudt dan het begeleidingsaanbod voor leerlingen op
zich.
Hierdoor zullen de Netwerken Leerrecht, zoals deze jaren bekend waren, een kleine naamsverandering
ondergaan en worden ze omgedoopt tot “Leerrecht, trajecten op maat”, afgekort als “Leerrecht-TOM”
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Nieuwe medewerker voor Steunpunt groene zorg
Sinds september wordt Katlijn Vander Meeren vervangen door Annelies Geeraerts (tot eind 2017) als
consulent voor Vlaams-Brabant.
Dit zijn haar contactgegevens:
Tel: 016/24.39.47
Gsm: 0477/99.93.16
ageeraerts@groenezorg.be
Zij is bereikbaar op dinsdag en donderdag en tweewekelijks op maandag.

Dagbestedingsinitiatieven
Er zijn steeds meer dagbestedingsinitiatieven die ontstaan over de ganse Provincie. Sommigen zijn
reeds goed bekend (Try-out, Rizsas, …), anderen helemaal niet.
Ook dit jaar zullen we ze verder in kaart brengen en zullen ze zichtbaar zijn op de website van het
meldpunt. Je kan deze informatie terug vinden bovenaan bij het tabblad “andere SI’s” en via
“downloads-landschapstekening”. Deze informatie wordt tijdens het schooljaar geüpdatet.
Er wordt steeds bij vermeld bij welke aanbieder van een Schoolexterne Interventie je moet aanmelden
om gebruik te kunnen maken van het dagbestedings-aanbod (of eventueel via welk ander kanaal).

!!! Indien je een aanmelding doet met de bedoeling gebruik te maken van het aanbod van
een dagbestedingsinitiatief, gelieve dit dan duidelijk te vermelden in de aanmelding. Dit
kan je doen onderaan de aanmelding, bij “extra aandachtspunten”!!!

