Stappenplan NAFT of ander schoolextern traject (om schooluitval tegen te gaan)
Januari 2022
Fase 0: brede basiszorg - algemene preventie
vormings- en begeleidingsaanbod
PBD ondersteunt de school

Voor indicatiestelling
(regie = school)

CLB: signaalfunctie

Fase 1: verhoogde zorg
PBD ontwikkelen en implementeren beleid
CLB: consultatieve leerlingenbegeleiding

Na overleg met jongere/ouders

Fase 2: Uitbreiding van zorg
Cel llbegeleiding/MDO met CLB: HGD-traject nodig?*
JA

CLB: HGD-traject
Vraagverheldering leerling/ouders
Eventueel bijkomend HGD-onderzoek

INDICATIESTELLING
(regie = CLB)

HGD-advies
CLB begeleiding
Draaischijffunctie

N
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Draaisschijffunctie
Schoolextern aanbod
IJH

Eventueel consult Meldpunt SI

adviesgesprek school/CLB met jongere en ouders ivm
schoolextern aanbod

Aanmelden door CLB*
AANMELDING

Bij Meldpunt SI (enkel CLB) of rechtstreeks bij de aanbieder zelf

(regie = CLB)

Zie www.meldpuntsi.be voor een overzicht en de aanmelding.

Specifiek voor NAFT:
wekelijks aanmeldingenoverleg
Eventueel vraag verhelderen met aanmelder (telefonisch)

TRAJECTBEPALING

Verdelen van de trajecten onder de NAFT-aanbieders

(regie = NAFT of andere SI
in overleg met CLB)

Startrondetafel
CLB neemt initiatief.
Aanwezig: jongere, ouders (en/of voorziening), schoolexterne interventie,
CLB*, school (indien jongere naar school gaat)

Effectieve START NAFT of ander schoolextern-traject voor
de leerling(en)/klas/school

TRAJECTUITVOERING
(Regie: NAFT of andere SI)
Tussentijds overleg (bij langdurige trajecten)
Met alle betrokken partijen (CLB op vraag)

Trajectbijsturing
(terug naar trajectbepaling)

Einde traject (ronde tafel)
AFRONDING
(Regie: NAFT of andere SI)

Leerlingbegeleiding na
NAFT of andere SI
(Regie: school en CLB)

• Alle betrokken partijen aanwezig
• Re-integratie onderwijs of doorverwijzing naar ander traject en/of
hulpverlening

Actief opvolgen van de engagementen van alle
betrokkenen

Verduidelijking:








Het stappenplan is gebaseerd op het “draaiboek samenwerking School – PBD – CLB - NAFT” (24/11/2021). De verschillende fasen staan
in de linker kolom gespecifieerd.
NAFT= Naadloze Flexibele Trajecten (zijn door de overheid gefinancierde trajecten)
Andere schoolexterne aanbieders: in onze provincie zijn er ook heel wat andere schoolexterne aanbieders die gefinancierd worden door
jongerenwelzijn, VAPH, giften, … Voor een overzicht zie website Meldpunt SI.
Wanneer HGD-traject niet nodig: Als er eensgezindheid is over het inzetten van NAFT én als alle benodigde info aanwezig is om
aanmelding NAFT te starten. We denken hierbij bv aan Hergo’s, korte NAFT-trajecten (bv een week) of voor jongeren waar voordien al
een HGD-traject gelopen is en nu bv in hulpverlening zitten.
Een NAFT-traject kan pas op voorstel van CLB én mits akkoord van de onderwijsinstelling én de leerling zelf.
Voor NAFT kan enkel CLB aanmelden. Voor de andere schoolexterne aanbieders kan eventueel ook een voorziening aanmelden waar de
jongere verblijft. In dit geval moet er steeds overleg met de onderwijsinstelling en CLB zijn (wanneer de jongere tijdens de schooluren
naar daar gaat).

