De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en
vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een
naadloos flexibel traject kan preventief, remediërend en curatief ingezet
worden en richt zich naar leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams
en/of scholen.

Inleiding
NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan dat start met een
aanmelding door het CLB. Vertrekkend vanuit de aanwezige krachten
werkt NAFT complementair met de onderwijsinstelling en het CLB. We
beogen een duurzaam resultaat vanuit een gedeeld engagement en
gedeelde verantwoordelijkheid.
Specifieke aandacht gaat naar het behouden van de band tussen de
leerling(en) en de school in functie van gekwalificeerde uitstroom. Elk
traject wordt gekenmerkt door een waarderende en verbindende aanpak.

NAFT versterkt…

leerlingen die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. Ze
kunnen individueel of in groep begeleid worden.

klasgroepen in het creëren van een positief klasklimaat.
Het begeleiden van een leerling of (klas)groep en het ondersteunen van
de school staan niet los van elkaar. Een NAFT-traject vertaalt zich dan
zowel in een aaneenschakeling van interventies gericht op zowel leerling,
(klas)groep, leerkracht(en), als school.

Aanbod Groep INTRO
(Regio Halle-Asse-Vilvoorde)

Forward
Forward is een preventief project van drie weken. Jongeren zijn de
verbinding kwijt met zichzelf, de klasgroep of de leerkracht. We bieden
jongeren kapstokken aan. We willen hen, op basis van theoretische
kaders, een nieuwe taal aanbieden. Vanuit het project wordt er van de
school een betrokkenheid verwacht om de band tussen de jongere en de
school warm te houden. (Bijvoorbeeld: peter/meterschap)
Voorwaarden:
- geen acuut schorsingsgevaar
- een onmiddellijke terugkeer naar school
- basis van zelfreflectie van jongere aanwezig

Fast Forward
Fast Forward is eveneens een preventief project. Het project duurt één
week. We geven jongeren een stoomcursus van wat de meest belangrijke
kapstokken van Forward zijn.
Voorwaarden:
- geen acuut schorsingsgevaar
- een onmiddellijke terugkeer naar school
- basis van zelfreflectie van jongere aanwezig

Fiks
Fiks is een remediërend project van maximaal 2,5 maanden. Het motto is:
‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’. Jongeren worstelen met zichzelf,
schoolstructuur of hebben problemen thuis. Inhoudelijke focus ligt op het
versterken van de sociale vaardigheden van de jongere. Vanuit het
project wordt er van de school een medeverantwoordelijkheid verwacht
om de re-integratie in school te waarborgen.
Voorwaarde:
- Terugkeer na 2,5 maanden

Leerrecht-NAFT
Leerrecht-NAFT is zowel een preventief, als curatief project. Jongeren
worstelen met zichzelf, hun context of hun emotionele rugzak. Ze zitten in
een impasse en hebben een uitweg nodig. Maximale termijnen worden
niet benoemd aangezien elke partij het project draagt. Vanuit deze insteek
wordt, via gesprek, telkens een terugkeer naar school besproken.
Hoofdfocus van het project is het bieden van een rustpunt, het versterken
van de jongeren en hun netwerk. Leerplekleren helpt de jongeren hun
levensdomeinen te activeren en te verkennen. Procesmatig gaan we op
zoek naar de intrinsieke behoeften om jongeren hun doel(en) en toekomst
vorm te geven.
Voorwaarde:
• Gedomicilieerd of schoolgaand in Halle-Asse-Vilvoorde

Ander aanbod?
Indien bovenstaand aanbod niet van toepassing is, denken we graag mee
wat er nodig is. We zetten ons steeds in om de chemie te verbeteren
van/tussen leerling(en), de klasgroep en de schoolomgeving.
NAFT biedt een diversiteit aan mogelijkheden om een maatgericht,
flexibel traject uit te werken.

Samenvatting
Het versterken van leerlingen, klas, leerkrachten en school kan in volgende
vormen voorkomen:
• Individuele begeleiding (activering, oriëntatie, ronde tafel,
verbindende activiteit,…)
• Vorming en coaching (sociale vaardigheden, assertiviteit,
klasattitude,…)
• Diverse leeromgevingen (trektocht, atelier, sport,… )
• Herinstap (Follow-up, nazorg, sleutelleerkrachten,… )
• Remediërende
en
preventieve
interventies
(HERGO,
klasbegeleiding, klasdag, proactieve circel,… )
• Ontwikkeling en procesbegeleiding (tuchtbeleid, aanklampend
werken, positief schoolklimaat,… )
• Supervisie en intervisie
• Coaching
• Vorming en training (www.ducktape.be)

Wil je meer informatie, heb je een vraag of heb je interesse in NAFT?
Contacteer het CLB van jouw school of neem contact op met ons
als NAFT-aanbieder.
NAFT wordt aangeboden door twee (Groep INTRO en Arktos), door de
Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde schoolexterne, organisaties
in regio Halle-Asse-Vilvoorde.
Adres:
Groep INTRO
Jozef Degelaenstraat 3-5
1501 Buizingen
Contactpersonen:
Joeri Meskens – Teamleider NAFT Vlaams-Brabant
joeri.meskens@groepintro.be of 0478/94 44 30
Deborah De Leener – Dispatch aanmeldingen NAFT Vlaams-Brabant
deborah.deleener@groepintro.be of 0493/50 60 11

