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in 2000 opgericht door

p & v g r oep

stichting p&v
De Groep P&V, die is ontstaan uit de coöperatieve beweging, richt in het jaar
2000 de Stichting P&V op en is er de hoofdsponsor van. De Stichting werkt
in totale autonomie en heeft zich tot taak gesteld de sociale uitsluiting van
jongeren te bestrijden.
Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale economie, legt de
Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en maatschappelijke
verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V erkend als
Stichting van openbaar nut.
De Stichting P&V heeft de strijd tegen de uitsluiting van jongeren tot haar
speerpunt gemaakt. Ze wil jongeren begeleiden in de verschillende aspecten van
het maatschappelijk leven. Door hen de nodige kansen te geven en ze actief te
betrekken, helpt ze hen om hun leven zelf in handen te nemen.
Het doel van de Stichting P&V is dus jongeren een hele reeks middelen te
verstrekken die hun talenten en overtuigingen aanspreken. Ze wil jongeren
aanzetten tot solidariteit, hun burgerzin ontwikkelen door hen te helpen hun
ideeën uit te drukken, samen te werken en elkaar te respecteren, en tevens
hun verantwoordelijkheidszin aanscherpen. Omdat jongeren de volwassenen
van morgen zijn, streeft de Stichting P&V ernaar hun kansen op ontplooiing te
verhogen via projecten die zij zelf uitkiezen en waar ze actief aan deelnemen.
Om haar acties een Europese dimensie te geven, heeft de Stichting P&V zich
aangesloten bij de Europese Pool van de Stichtingen van de Sociale Economie
(PEFONDES) die sinds 1999 stichtingen verenigt die een sociale verandering
binnen de Europese Unie willen teweegbrengen. PEFONDES is op zoek naar
nieuwe transnationale synergieën om sociale innovatie, actief burgerschap en
sociaal ondernemerschap van jongeren aan te moedigen.

Stichting P&V - Koningsstraat 151 - 1210 Brussel
T + 32 (0) 2 250 91 24
E stichting@pv.be
www.foundationpv.be - https://www.facebook.com/foundationpv
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In 2012 lanceert

de stichting

haar project
Integratie van jonge laaggeschoolden
en werklozen
Sinds 2012 buigt de Stichting P&V zich over twee actuele en Europese
problematieken: het vroegtijdig schoolverlaten en de jeugdwerkloosheid. Zo heeft
de Stichting P&V een uitgebreid programma op touw gezet dat wetenschappelijk
onderzoek combineert met concrete actie. Het programma heeft als doel om
zowel beleidsmakers als terreinwerkers aan te zetten tot het ontwikkelen van
nieuwe beleidsmaatregelen en het opstarten van acties om zo efficiënt mogelijk
de strijd aan te gaan met vervroegd schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.
Wetenschappelijk onderzoek
In 2012 verzamelde de Stichting de meest recente wetenschappelijke kennis over
de problematieken om een beter zicht te krijgen op de oorzaken en mechanismen
van vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. Deze onderzoeken werden
gebundeld in een boek dat werd uitgegeven bij Lannoo Campus en Amsterdam
University Press « Early school leaving & Youth unemployment».
Actie
In juni 2013 heeft de Stichting P&V een projectoproep gedaan om acties te
ondersteunen die als doel hadden schools succes en het verwerven van competenties
te bevorderen, verworven competenties te erkennen, de transitieperiode tussen
onderwijs en arbeid te verkorten en/of duurzame tewerkstelling van jongeren te
stimuleren.
Begin 2014 werden beurzen tussen 10.000€ en 50.000€ toegekend aan zes
projecten die in deze brochure worden voorgesteld.
Met de steun van de
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Er is WERK

na de school
De cijfers zijn zonder meer dramatisch.
De gemiddelde werkloosheidsgraad
onder jongeren zonder diploma van het
hoger secundair onderwijs lag in België
in 2013 veel hoger dan het Europese
gemiddelde: 39,9 procent tegenover
31,1 procent in de hele Europese Unie
(Bron: Eurostat). Jeugdwerkloosheid is in
dit land veel meer een probleem voor
laaggeschoolde dan voor hooggeschoolde
jongeren.Wat het aantal jongeren betreft
dat zonder diploma op de arbeidsmarkt
komt, doet België het in Europa maar
net beter dan Bulgarije en Roemenië.
Tegelijk is de jeugdwerkloosheid in heel
Europa nu zo hoog, dat de Internationale
Arbeidsorganisatie in 2013 in een rapport
vreesde voor een ‘verloren generatie’.
De Stichting P&V bekommert zich
sinds haar ontstaan ruim twintig jaar
geleden om de uitsluiting van jongeren
in al zijn vormen. In 2012 kreeg de idee
vorm om de relatie tussen een vroege
schooluitval en jeugdwerkloosheid te
onderzoeken: heeft het ene met het
andere te maken, en wat kan er worden
aan gedaan? Jongeren die de school te
vroeg verlaten, hebben duidelijk meer
kans om werkloos te blijven en zijn
vaak langdurig werkloos. En als ze een
job hebben, is dat er vaak een met een
precair statuut. Ze sukkelen van de ene
baan in de andere en stappen van de ene
tijdelijke job in de volgende. Die situatie
leidt tot armoede, en tot uitsluiting.

Die tredmolen was al langer bekend.
Alleen blijkt altijd opnieuw hoe moeilijk
het is om er iets aan te doen. Daarom
lanceerde de Stichting P&V een project
in verschillende stappen. Ze loofde in
eerste instantie een wetenschappelijke
prijs uit, waarvoor onderzoekers
werden aangeschreven in alle landen
van de Organisatie voor Europese
Samenwerking
en
Ontwikkeling.
De bedoeling was om interessant
onderzoek naar het probleem bij elkaar
te brengen en een discussie op gang te
brengen, ook in België.
Er werden de Stichting een kleine vijftig
artikels bezorgd, die allemaal door drie
experts werden gelezen en beoordeeld.
Er werden op die manier negen artikels
geschikt bevonden om in een boek te
worden gebundeld. Dat de meeste van
die teksten over onderwijs gingen, is
geen toeval. Het lijkt toch gemakkelijker
om aan dat probleem een mouw te
passen dan aan jeugdwerkloosheid.
Uit de geselecteerde artikelen blijkt dat
een aantal groepen kwetsbaarder zijn
voor schooluitval dan andere. Jongeren,
bijvoorbeeld, met ouders die zelf laag
opgeleid zijn en die leven in een omgeving
met een lage sociaaleconomische status.
Jongeren in bepaalde verstedelijkte
gebieden met geringe mobiliteit. Ook
jongeren met een andere etnische
achtergrond maken meer kans om de
school te vroeg te verlaten.
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De vinger kan vaak niet op één oorzaak
worden gelegd. Het is doorgaans een
samenspel van verschillende oorzaken,
die zich vanaf een jonge leeftijd
doorheen de hele schoolloopbaan
opstapelen. Persoonlijke problemen
leiden tot leermoeilijkheden, waarna
ze terecht komen in studierichtingen
die ze niet interessant vinden. Tegelijk
zijn ook de attitudes van leerkrachten
belangrijk. Leerkrachten in scholen
met veel jongeren met een lage
sociaaleconomische status hebben
soms de neiging om te denken dat
die leerlingen minder teachable zijn
– ongeacht of dat het geval is of niet.
Als de jongeren door hebben dat er
zo over hen wordt gedacht, tast dat
hun zelfvertrouwen verder aan en
presteren ze nog slechter op school.

Een kwestie van kiezen
Om die eerste fase van het project af
te ronden, organiseerde de Stichting
P&V in maart 2013 een conferentie in
Brussel, in samenwerking met – onder
meer – het Europese Parlement. Tijdens
die conferentie stelden de laureaten hun
artikel voor. Vervolgens gingen experts
uit binnen- en buitenland met elkaar in
discussie over de situatie op het terrein.
De idee was om een beeld te krijgen
van good practices, die zouden kunnen
worden gesteund. Er waren experts
uit Nederland en Luxemburg, landen
die goed werken als het op vroegtijdig
schoolverlaten aankomt. Nederland heeft,
onder meer,succes met het begeleiden van
leerlingen naar een optimale studierichting
en met een actief spijbelbeleid. Deense
en Oostenrijkse experts kwamen het
beleid in hun land toelichten, voor wat
jeugdwerkloosheid betreft. Die landen
werken zeer activerend: er zijn relatief
weinig zogenaamde NEET-jongeren – van
not in employment, education of training.
Jongeren dus die niet werken, niet op
school zijn of geen vorming krijgen.
Een conclusie is alvast dat een
gepersonaliseerde aanpak, hoewel
duur en arbeidsintensief, toch het beste
werkt. In Luxemburg, bijvoorbeeld, is
er elke maand persoonlijk contact met
elke jongere die de school verlaat. In
Nederland denkt een heel departement
op het ministerie van Onderwijs na
over maatregelen, waarvan onderzoek
heeft uitgewezen dat ze werken. Omdat
niet overal dezelfde aanpak nodig is,
maakt elke regio voor zichzelf uit welke
maatregelen er worden toegepast. Per
leerling minder die uitvalt, krijgen scholen
een extra werkingskost. Nederland
kent ook een actief anti-spijbelbeleid,
met contact en concrete hulp.
In Oostenrijk krijgen jongeren die
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het moeilijk hebben een coach
toegewezen. Denemarken heeft een
sterk doorgevoerd activeringsbeleid.
Hoog opgeleide arbeidsconsulenten
helpen de jongeren snel aan een
vorming op maat of aan een traject
met veel opleidingen. Dat zijn allemaal
dure opties, maar het is in elk beleid
een kwestie van keuzes maken en
prioriteiten stellen.
Het speelt België parten dat zo’n
aanpak samenwerking vraagt van de
verschillende beleidsdomeinen. In
Vlaanderen spelen welzijn en werk nog
op elkaar in, maar in Brussel en Wallonië
lukt dat een stuk minder. In Oostenrijk
slaan de lokale tewerkstellingskantoren
de handen wel in elkaar met andere
instellingen – zeker ook met onderwijs.
De idee is dat jongeren niet van de radar
mogen verdwijnen. Ze hebben allemaal
contact met een arbeidsbemiddelaar.
Oostenrijk had al een jeugdgarantie,
voor het een richtlijn werd in de EU.
Jongeren moeten binnen drie maanden
aan werk, vorming of een stageplek
worden geholpen. Luxemburg heeft
dan weer een soort huis van oriëntatie,
waar alle diensten bij elkaar zitten.
Jongeren worden op één plek met al
hun problemen geholpen. Ze moeten
niet alles zelf uitzoeken.
Bij ons wordt veel meer initiatief
verwacht van de jongeren zelf. Terwijl
één van de gelauwerde artikelen precies
stelt dat moeilijk bereikbare jongeren
daar gewoon niet aan toekomen. Of ze
denken dat ze al ingeschreven zijn, of ze
hebben niet de nodige competentie. Of
ze hebben teveel andere problemen aan
het hoofd. Het artikel stelt dat ze echt
bij de hand moeten worden genomen.
Dat ze altijd weer moeten worden
gebeld, opgepikt en gemotiveerd.

Tijd voor actie
De conferentie mocht een succes
worden genoemd. De resultaten
werden daarna nog getoetst bij
jongeren in Antwerpen en Luik om
vervolgens te worden gebruikt als een
basis voor de brede projectoproep
naar organisaties, die op het terrein
actief zijn en beroep willen doen op
financiële steun van de Stichting P&V.
Na het wetenschappelijke luik was het
tijd voor actie.

Wie jeugdwerkloosheid wil aanpakken,
is afhankelijk van de macro-economie,
van de arbeidsmarkt. Het is moeilijk om
daarop impact te hebben, zeker met een
kleinschalig project. Een eerste conclusie
voor het beleid is daarom alvast dat
onderwijs een deel van de klus kan
klaren. Precies omdat laaggeschoolden
meer kans hebben om werkloos te
worden of om in een draaimolen van
slechte jobs te belanden.

De doelgroep van de oproep werd
toegespitst op jongeren die een risico
lopen op vroegtijdig schoolverlaten
of die de school al vroegtijdig hebben
verlaten. En/of op jongeren die niet
werken en die ook geen onderwijs
of opleiding volgen. Er zou bijzondere
aandacht zijn voor projecten die
kwetsbare jongeren uit het secundair
onderwijs beter begeleiden en
oriënteren om hun schooltraject weer
zinvol te maken. Projecten die jongeren
beter begeleiden tijdens hun zoektocht
naar werk. Projecten die samenwerken
met andere actoren die met de
problematiek te maken hebben.

Alle inzendingen werden door
een onafhankelijke jury gelezen en
beoordeeld. De zes laureaten komen
gelijk uit de verschillende landsdelen.
Twee werken in de buurt van Luik,
twee in Antwerpen en twee in Brussel
– een Franstalig en een Nederlandstalig.
Deze projecten werden een jaar lang
gevolgd. Het resultaat daarvan wordt in
de volgende hoofdstukken besproken.

De belangstelling voor de oproep was
onverwacht groot. Niet minder dan
245 projecten solliciteerden naar steun
van de Stichting, die daaruit besluit
dat het probleem van jongeren die de
school te vroeg verlaten en werkloos
worden de samenleving meer beroert
dan op het eerste gezicht zou blijken.
De praktijk volgt dus wel degelijk het
onderzoek op academisch niveau. Het
lijkt alleen dat al dat werk te weinig
wordt gecoördineerd.

Met een grote slotconferentie in
het voorjaar van 2015 wordt het
project afgesloten. Ook daar komen
wetenschappers en mensen van het
werkveld elkaar weer tegen. Dat blijft
de bedoeling. Kijken hoe onderzoek en
praktijk elkaar vooruit kunnen helpen.

De praktijk bevestigt trouwens een
conclusie van het wetenschappelijke
onderzoek: dat het gemakkelijker is
om in een schoolcontext te werken.
Onderwijs kan nog worden gestuurd.
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het begint bij

een werkbank
Het Antwerpse Werkvormm
wil jonge mensen goesting
doen krijgen in techniek.
Want dat is de poort naar
veel jobs. Het ontwikkelde
daarvoor een werkbank, die
jongeren moet prikkelen om
de handen uit de mouwen te
steken.
Er wordt in de vroege zomer van 2014 in
de oude loods op het Eilandje nog stevig
gewerkt. Helaas moet Werkvormm
straks op zoek naar een andere locatie.
Het Museum aan de Stroom (MAS) ligt
om de hoek en het atelier aan het water
moet plaats ruimen voor een fraai
appartementencomplex. Algemeen
coördinator Chris Bryssinckx vindt
het jammer van de investering. ‘Onze
machines kunnen we meenemen. Het
werk aan de ombouw van de lege loods
die we ter beschikking kregen, moeten we
achterlaten.’
Werkvormm staat voor Werk door
Vorming, Opleiding en Resocialisatie
op Mensenmaat – vandaar de dubbele
m. De organisatie werd 12 jaar geleden
opgericht in de sfeer van de sociale
economie. Ze wilde mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt
helpen om toch een baan te vinden. Ze
keek naar de stad waarin ze actief is en
richtte haar werking op drie sectoren:
horeca, metaalbewerking en toerisme.

Ondertussen is Werkvormm ook
actief in groenzorg en werkt het rond
schooloriëntering en taal.
‘We zijn een kleine organisatie met
veel ideeën,’ zegt Chris Bryssinckx.
‘We dachten aanvankelijk dat we bezig
waren met tewerkstelling. Maar werk is
uiteindelijk maar een middel. Bij nader
inzien zijn we meer bezig met integratie,
met het voorkomen van armoede. En
naargelang we de stad zien veranderen,
denk ik steeds meer dat we bezig zijn met
integrale veiligheid. Voor het eerst woont
meer dan de helft van de wereldbevolking
in steden. Je kunt daar het potentieel van
zien, of het gevaar. Het hangt er van af
met welke ogen je naar die beweging
kijkt. Wordt Antwerpen een multiculturele
stad die bruist en creatief is? Of gaat ze
de weg op van Parijs, waar de banlieues
regelmatig in brand staan? Wij proberen
er mee voor te zorgen dat Antwerpen
een leefbare en bloeiende stad is en blijft.’
Werkvormm bereikt dag aan dag een
honderdtal mensen. Die komen dikwijls
door mond-aan-mondreclame in de
loods terecht. Het zijn vaak mensen die
door de klassieke kanalen niet worden
bereikt.
Chris Bryssinckx: ‘Ons motto is dat

we de beschikbare arbeid over alle
bevolkingsgroepen willen verdelen, en
dat zou ook de missie van de VDAB en
de dienst werkgelegenheid van de stad
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moeten zijn. Mensen die bij Werkvormm
een opleiding volgen, kunnen in principe
ook daarna altijd bij de organisatie
terecht. Dat wil niet zeggen dat ze een
nieuwe opleiding kunnen volgen. Maar
we kunnen misschien wel samen een
nieuwe job zoeken. Wat vandaag ook
niet meer zo vanzelfsprekend is. Een jaar
of vijf geleden moest ik me, bij wijze van
spreken, ’s ochtends een weg banen tussen
de directeurs van containerbedrijven,
die allemaal de mensen wilden die bij
ons een opleiding in containerherstelling
hadden gevolgd. Nu is er nog nauwelijks
een stageplek. Dat heeft met de crisis te
maken. Het betekent ook dat de bedrijven
andere kanalen hebben gevonden.’
‘We hebben overwogen om een eigen
uitzendbedrijf te beginnen. Ook omdat
er minder opdrachten komen van lokale
besturen moeten we andere inkomsten
zoeken. Een eigen uitzendbedrijf zou
een oplossing kunnen bieden. We
zitten in onze sector op een melkkruk.
Die heeft drie poten en is zelfs op
een oneffen ondergrond stabiel. Maar
haal een poot weg en de melkkruk
valt om. Het gebrek aan continuïteit in
het werkgelegenheidsbeleid speelt ons
parten.’

Het laatste reservoir
Voor het project dat door de
Stichting P&V wordt gesteund, werkt
Werkvormm samen met de Werking
Antwerpen van Formaat, de federatie
van jeugdhuizen in Vlaanderen. Het is
niet het eerste project dat de twee
organisaties samen opzetten.
‘We
vonden elkaar in ons werk met langdurig
werkzoekende jongeren, en dan vooral
op Linkeroever waar we actief zijn in
een sociale woonwijk. De schooluitval
bedraagt er 70 procent. Dat is enorm:
70 procent van de jongeren halen daar
de eindmeet niet. Zo zijn we betrokken.
Wij zijn ook de locatie waar de eerste
werkbank zal staan. In de hoop dat ze de
jongeren aanspreekt.’
Directeur

Axel

Dingemans:

Formaat werkt met jongeren van 6 tot
25 jaar en bereikt zo vaak hele gezinnen.
De organisatie heeft op Linkeroever
drie lokalen ter beschikking in een oud
schoolgebouw.
Axel Dingemans: ‘Dat is voor de jongeren

heel vlakbij en dat maakt dat ze naar ons
toekomen. We werken ook altijd met een
kerngroep van jongeren, die mee de inhoud
bepalen en een stuk verantwoordelijkheid
dragen.We proberen met ons programma
om de leefwereld van de jongeren te
verbreden. Soms gaan we gewoon naar
de bioscoop, we maken een culturele
uitstap of we laten ze een namiddag
aan fietsen sleutelen. We plannen in
ieder geval elke maand een technische
activiteit, die we willen omkaderen met
iemand die technisch onderlegd is. Het
is interessant om iemand van buiten bij
de groep te halen: dan merken ze dat de
wereld groter is dan die drie kamers. De
mobiliteit van sommige van onze jongeren
is heel beperkt.’

Chris

Axel Dingemans vertelt dat er op

Bryssinckx stelt vast dat geen van

Linkeroever ook een andere groep
jongeren woont, die deel uitmaakt van
een meer begoede middenklasse. Die
groep heeft veel meer mogelijkheden.
Ze lopen om te beginnen school in het
centrum van de stad of in Zwijndrecht
of Beveren. Er wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van hun competenties.
‘Bij onze jongeren is dat niet zo. Hun
ouders zijn al blij dat ze bij ons terecht
kunnen. Daarom leggen we de lat hoog
bij de aanwerving van personeel. Daar
kunnen we het verschil maken, van jongs
af aan. We moeten de spanning die op
het stedelijke leven zit zo klein mogelijk
houden. We zijn dagelijks in dialoog met
gasten die regelmatig balanceren op de
grens van de illegaliteit. Het is van groot
belang dat ten minste één instelling met
hen in contact blijft. Ook als dat betekent
dat we soms voor moraalridder moeten
spelen. Ze accepteren dat van ons
omdat we een vertrouwensband hebben
opgebouwd en omdat we vaak hele
gezinnen bereiken. Dreigen om met hun
ouders te praten, schrikt ze vaak meer af
dan een bezoek aan de politie. Dat is het
spanningsveld waarin we werken.’

Werkvormm-coördinator

de jongeren op Linkeroever, een
uitzondering niet te na gesproken, zijn
schoolcarrière begon in het technisch
onderwijs. ‘Ze begonnen allemaal in
het algemeen secundair. Dan komt de
waterval en dan belanden ze uiteindelijk
in het laatste reservoir: het deeltijds
onderwijs. Daar blijkt dan dat ze te weinig
technische kennis hebben en dat ze over
te weinig vaardigheden beschikken. Mijn
vraag is: moeten we niet terugspoelen,
en misschien wel al in de lagere school
uitzoeken welke competenties kinderen
hebben? Misschien hebben ze wel
vaardigheden, die het zinvol maken dat
ze meteen technisch onderwijs volgen.
We moeten uitzoeken of kinderen
knutselen leuk vinden, dingen maken.
Geef ze een stuk hout en een vijl. Zoek
uit of kinderen zin hebben in techniek.
Zoals er een tekenschool bestaat en een
muziekschool zou er ook een technische
school kunnen bestaan, waar kinderen
op woensdagmiddag knutselen en met
gereedschap aan de slag gaan.’
Axel Dingemans: ‘De kinderen die wij

op Linkeroever bereiken, wonen bijna
allemaal in een sociaal appartement. Een
grasmachine kennen ze niet. Als wij hen
de techniek niet aanreiken, maken ze die
keuze niet. Onderwijs moet daar vroeger
naar kijken en de ouders betrekken. Ze
willen allemaal op een kantoor werken
omdat ze denken dat daarmee het
meest wordt verdiend, maar eigenlijk
kennen ze heel weinig jobs. Je moet hun
leefwereld openbreken. Sommigen zeggen,
bijvoorbeeld, dat ze onderwaterlasser
willen worden. Waarom? Altijd omdat
ze geloven dat zo’n baan goed betaalt,
maar nooit vanuit een passie of voor de
wetenschap die daar komt bij kijken.’
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Maak een boekenrek
Vorige zomer gingen ze met een aantal
jongeren en een productontwikkelaar
rond de tafel zitten om te brainstormen:
hoe kan een werkbank eruit zien? De
idee is om vervolgens elke maand
rond die werkbank een activiteit te
organiseren. En dat zou, in de visie van
Chris Bryssinckx, de start moeten zijn
van zijn technische academie.

goesting voor techniek aan te wakkeren.
Dat project krijgt de naam Studio Gatam:
een letterwoord voor Grote Afstand tot
de Arbeidsmarkt. Dat wordt een soort
designbureau. We willen met jongeren in
een productieomgeving dingen maken.
Ze gaan onder de leiding van een
productontwikkelaar aan de slag om
nieuwe producten te ontwikkelen.’

Chris Bryssinckx: ‘Een werkbank kan

‘Is dat ambitieus? Ze moeten niet te ver
zoeken. Nu gaan we voor een boekenrek
naar Ikea. Maar door creatief na te
denken over vorm en materialen kun je
daar te gekke dingen mee doen. En van
het moment dat iets is getekend, moet het
worden berekend, er moet aan materialen
worden gedacht, en zo verder. Er moeten
offertes worden gevraagd. We willen zo
ver gaan, dat we producten die goed en
mooi zijn ook in de markt zetten. Er zijn
mensen die denken dat we de jongeren
overschatten. Maar hoe dikwijls hebben
ze al in een atelier zelf mogen nadenken?
We willen ze bevestigen in de dingen die
ze maken. Afgebroken schoolcarrières
zijn dikwijls ook een gevolg van een
opeenstapeling van mislukkingen. Als je
maar genoeg kritiek krijgt, heeft niemand
nog goesting. Het gaat ook over geloof
in zichzelf, over zelfrespect. Als ze dat
hebben, kunnen ze gaan solliciteren.’

meer zijn dan vier poten en een blad. Een
tafel met een hamer erop. Daarmee kun je
een kind niet prikkelen. Een werkbank kan
ook mooi en functioneel zijn. Prikkelend
en wervend. Kijk naar Microsoft: de IT’ers
werken daar op gympies en in korte
broek. De inrichting van de ruimte waarin
ze actief zijn, daagt uit om mee te doen.
Het gaat over goesting en geloof in jezelf,
en daaraan werken we met die jongeren
te weinig.’
Axel Dingemans: ‘We dachten aan een

werkbank die alleen al door haar vorm
en door de elementen die ze bevat de
voordelen van techniek laat zien. Je hebt,
bijvoorbeeld, in de keukenwereld hele
mobiele keukens waarmee het patroon
dat we allemaal kennen kan worden
doorbroken. Je kunt drie elementen in
huis zetten, die je in elkaar kunt schuiven
om een keuken te vormen. Maar je kunt
ze ook uit elkaar halen en de ruimte voor
andere zaken gebruiken.’
Tegelijk is die werkbank ook een
product waarmee de jongeren kunnen
uitpakken: dit is iets wat ze zelf hebben
gemaakt. In het verlengde daarvan
denkt Werkvormm ook aan een
project voor jongeren van 18 die de
school niet hebben afgemaakt.
Chris Bryssinckx: ‘Ze zijn schoolmoe,

maar niet noodzakelijk leermoe. Die
willen we weer bereiken door hun
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Axel Dingemans: ‘Er is in de school

weinig veranderd sinds de tijd dat ik
zelf op de banken zat. Als het om vrije
tijd of expressie gaat, denken mensen
aan muziek. Maar een werkbank, een
boormachine, dat kennen die jongeren
helemaal niet. Terwijl het toch de toegang
is tot veel potentiële beroepen.’

ALS EEN KIND ZICH MAAR
GOED VOELT OP SCHOOL
De VZW La Teignouse is
in enkele gemeenten in de
provincie Luik al langer actief
in de strijd tegen sociale
uitsluiting. Ze doet dat nu ook
met een project, waarbij wat
oudere jongeren proberen om
jongere scholieren op school
over de streep te trekken.
Het moet niet altijd een grote stad
zijn. In dorpen langs de Ourthe en de
Amblève, in de zachte aanloop naar de
Ardennen tussen Luik en Hoei werkt
de VZW La Teignouse al meer dan
dertig jaar aan projecten tegen sociale
uitsluiting. Sociale werkers begonnen in
1982 in Aywaille met een jeugdcentrum
dat jongeren een alternatief wilde
bieden voor de straat en het café. De
organisatie wou toen en wil nog altijd
een baken zijn, zoals de vuurtoren voor
de kust van Bretagne waaraan ze haar
naam ontleent.
De ervaring met het jeugdcentrum
leidde tot andere activiteiten en
projecten in steeds meer gemeenten in
de regio. De idee is altijd: mensen laten
samenleven in harmonie met elkaar. Na
de eeuwwisseling ontstond zo ook La
Teignouse AMO, een zusterorganisatie
die zich specifiek richt op de hulp aan
jongeren en hun families.
Directeur Sébastien Hardy: ‘De hele

organisatie dekt verschillende luiken van

het sociale werk. Van consumentenadvies
tot woonproblemen en alles wat met
jongeren en de school te maken heeft. La
Teignouse en La Teignouse AMO werken
samen, er zijn problemen die ons allebei
bezig houden en waar we met een andere
blik kunnen naar kijken. We vullen elkaar
aan. Het is bij ons niet zo dat we elk in
onze hoek ons ding doen, zoals dat vaak
met andere partnerschappen het geval
is. Dat is verspilde energie.’
‘Het was voor de initiatiefnemers
aanvankelijk knokken’, weet Sébastien
Hardy. ‘Ook vandaag nog tijdens
vergaderingen met collega’s in Brussel
of in Luik wordt er gemakkelijk vanuit
gegaan dat het landelijke leven de
mensen hier tegen de problemen van de
grote stad beschermt. Maar het is niet
omdat de natuur hier mooi is dat er geen
armoede is. Of dat er geen jongeren aan
drugs zitten. De problemen waarmee wij
geconfronteerd worden, zijn soms anders
maar daarom niet minder erg dan in de
stad. Neem nog maar de toegang tot
diensten en zorgen. Of de mobiliteit. Het
is al een hele expeditie om hier met de
trein te komen.’
La Teignouse is ondertussen actief in
elf gemeenten, die allemaal aan elkaar
grenzen. Dat ze in twee gerechtelijke
arrondissementen vallen, compliceert
vooral het werk van La Teignouse
AMO, die zich in de eerste plaats om
jeugdhulp bekommert en voornamelijk
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werkt met jongeren en hun familie in
hun verschillende leefomgevingen. Ze
wil vooral preventief optreden, en dat
doet ze door middel van een reeks
projecten waarvan het tutoraat er één is.
Sébastien Hardy: ‘We helpen in
conflicten met ouders, met de school,
en zo verder. We doen alleen niet aan
therapeutische begeleiding.’

Koppeltjes
La Teignouse AMO werkt niet alleen
met jongeren, maar jongeren vormen
wel altijd het uitgangspunt. Door
middel van hun projecten met jongeren
probeert de organisatie het vertrouwen
van jongvolwassenen en volwassenen
te winnen. Dat is, bijvoorbeeld, het
geval in Awan, waar ze in een project
met
woonwagenbewoners
aan
samenlevingsopbouw wil doen.
‘Er waren veel problemen met andere
bewoners,’ zegt sociaal werkster
Stéphanie Tomsen. ‘De jongeren
dragen er nog de stempel van. We
organiseren activiteiten voor kinderen op
woensdagnamiddag, de mama’s krijgen
een kop koffie en er wordt gekletst. Met
Sint-Niklaas is er een feestje en met Pasen
zoeken de kinderen chocolade eieren. Zo
proberen we om de gemeenschappen
geleidelijk dichter bij elkaar te brengen.’
En zo is uiteindelijk ook het idee van
het tutoraat geboren. Sociaal werker
Aurélien Constant: ‘We hebben onze
kantoren in een sociale woonwijk. Er was
het lokale jeugdhuis, dat een partner is
van ons, en de lokale huiswerkklas. Wat
oudere jongeren van het jeugdhuis zijn
dan jongere adolescenten in de wijk
beginnen bijspringen. Het is niet omdat
ze in een sociale woonwijk wonen dat ze
voorbestemd zijn om beroepsonderwijs
te volgen. We wilden een band scheppen
tussen de mensen in de wijk. Ze een gevoel
van samenhorigheid geven. Kinderen zich
beter laten voelen op school door hun
schoolresultaten wat op te krikken.’
In 2012 breidde La Teignouse AMO
zijn activiteiten eerst in Comblain-auPont uit. De idee bleef gelijk: jongeren
uit dezelfde gemeenschap dichter bij
elkaar brengen. De vereniging legde
haar project uit in scholen en kreeg de
gelegenheid om ook in Aywaille in een

school te werken. Het hoger en lager
secundair zitten daar toevallig in twee
verschillende gebouwen.Tutors van het
hoger begeleiden er nu jongeren van
het lager om gemakkelijker de overstap
te maken van het ene deel van de
school naar het andere.
Aurélien Constant: ‘De oudere jongeren

geven wat les, maar essentieel is dat
er zich een band vormt die toelaat
dat er ook over andere dingen dan het
schoolprogramma wordt gepraat. De
steun van de Stichting P&V laat ons toe
om dit project verder uit te bouwen. De
tutors krijgen ook een kleine vergoeding
voor hun werk. Ze ondertekenen met ons
een vrijwilligerscontract en vangen 6,50
euro per gepresteerd uur. Zij doen het
niet voor de centen, maar wij vinden het
belangrijk om ze die kleine vergoeding te
kunnen geven. Hun werk is meer waard
dan een schouderklop.’
‘We werken in Aywaille ondertussen ook
in een andere school, waar de directie
ons vroeg om het project open te stellen
voor kinderen van het laatste jaar van de
lagere school. In dit geval om de overstap
naar het secundair vlotter te laten
verlopen. We werken met dit project nu
samen met een jeugdhuis te Banneux
en met verschillende partners uit Esneux
(een jeugdhuis, twee lagere scholen en
een secundaire school), maar de filosofie
blijft altijd dezelfde.’
Die filosofie houdt in dat één tutor
aan de slag gaat met één jongere. Het
contact is altijd individueel. Er wordt
gewerkt in de school, één à twee
keer per week een uur na schooltijd
– bijvoorbeeld op dinsdag en en/of op
donderdag. ‘Dat is het gemakkelijkst,’
zegt Aurélien Constant. ‘Dan moeten
de kinderen zich niet verplaatsen. De
tutor moet niet noodzakelijk de grootste
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intellectueel van de school zijn. Over
het algemeen begint hij met uit te
leggen in welke materies hij beslagen
is. Het gaat om het opbouwen van een
vertrouwensband, tussen hen maar ook
ten aanzien van de school en de leerstof.
De bedoeling is niet alleen dat de jongere
na afloop slaagt in zijn examens, maar
we brengen iemand die problemen heeft
met wiskunde ook niet onder bij een
tutor die daar niks van kent. We vragen
elke jongere die zich inschrijft ook vooraf
welke zijn specifieke problemen zijn.
Daar houden we rekening mee als we
de koppeltjes samenstellen. Misschien
vinden jongeren in die samenwerking ook
een leerkader dat geschikter is dan thuis
in een te talrijk gezin, met teveel mensen
in een te kleine ruimte.’

Vertrouwen
Als La Teignouse AMO met een school
werkt, vraagt ze altijd dat iemand van
de school het project volgt.
Aurélien Constant: ‘Dat is nodig, want

ze moeten het project later kunnen
overnemen. We maken ze meteen
duidelijk dat we dit werk geen tien
jaar kunnen doen. We zorgen voor de
opstart en we zijn er op alle belangrijke
momenten. We beleggen een vergadering
met de ouders om ze het project toe te
lichten. Maar als de koppeltjes een keer
zijn samengesteld, proberen we afstand
te houden. We evalueren in december,
januari om te zien of iedereen zich goed
voelt en of ze willen doorgaan. We zijn
er dan om te luisteren. Als de tutor en
de jongere de samenwerking willen
verderzetten, maken we een nieuw
contract op voor de periode van januari
tot juni.’
Tutors vinden, is doorgaans niet echt
een groot probleem. ‘We leggen het
project uit in alle klassen vanaf het
4e jaar secundair,’ vertelt Stéphanie
Tomsen. ‘En we doen dat ook voor de
jongsten. Die krijgen met hun eerste
rapport ook een formulier mee. De leraars
kunnen suggereren dat iemand hulp kan
gebruiken, maar de betrokkenen maken
altijd zelf de keuze. De samenwerking
gebeurt altijd op vrijwillige basis.’

het daar werkt. Ze denken eraan om
hun tutors ook een opleiding te laten
volgen. ‘Dat zorgt voor een nog grotere
betrokkenheid,’ zegt Aurélien Constant.
Hun project ging pas in 2012 echt van
start. Veel resultaten kan La Teignouse
AMO nog niet voorleggen. Sébastien
Hardy: ‘De klastitularissen vertellen ons
dat de jongeren alvast duidelijk meer
vertrouwen hebben gekregen. Ze nemen
meer het woord in de klas. Het helpt dat
ze de leerstof beter kennen en begrijpen.
Het helpt ook dat een oudere jongere
hen uitlegt dat de school belangrijk is. Die
boodschap passeert beter zo, dan als een
volwassene dat zegt. Op dezelfde manier
blijft de leerstof blijkbaar beter plakken
als een tutor ze uitlegt. Maar opnieuw:
het gaat niet alleen daarom. Ook Schola
leert zijn tutors niet in de eerste plaats
dat ze leerstof moeten overbrengen. Het
gaat om die band, die tot stand komt.
Een tutor is dan een wat oudere jongere,
die het zelf allemaal heeft meegemaakt
en die beter weet wat er in de hoofden
van adolescenten omgaat.’

La Teignouse AMO haalde de mosterd
voor dit project voor een deel bij een
organisatie in Brussel. Schola ULB
werkt daar al 25 jaar met studenten
van de ULB, die middelbare scholieren
begeleiden. Het verschil is dat de
oudere tutors in Brussel werken
met een groep van maximum acht
jongeren. De tutors krijgen er ook een
echt studentencontract en zelfs een
gepaste opleiding. De mensen van la
Teignouse AMO keken bij Schola hoe
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Aurélien Constant: ‘De resultaten zijn

wisselend. Soms is geen verbetering
merkbaar. Het systeem werkt het beste bij
jongeren die op de grens zitten. Met een
beetje steun geraken ze er over. Jongeren
die echt diep zitten, haal je er met een
uurtje of twee per week niet bovenop.
Belangrijker blijft dat vertrouwen. Maken
dat ze weer aansluiten. Het gebeurt nu,
na twee, drie jaar dat ouders een school
kiezen in functie van het project. Het wordt
zo een troef voor scholen, dat ze deze
vorm van begeleiding kunnen aanbieden.
Terwijl ze daar zelf weinig moeten voor
doen.’

de leerlingen maken

de regels
Het uitgangspunt is simpel.
Als leerlingen op school voor
problemen zorgen, haal je ze
niet uit de klas. Je behandelt de
problemen in tegendeel met
de hele klas, met de leerkracht
erbij. En dat werkt, zegt De
Schoolbrug in Antwerpen.
‘De band die wij creëren, is
sterk en blijft bestaan.’
In 2003 vierde De Schoolbrug zijn
tiende verjaardag in de Roma in
Borgerhout. De organisatie is nu actief
in de hele stad, maar ze begon heel
wijkgebonden in Borgerhout en op
het Kiel. Ze boog zich van bij het begin
over onderwijs en kansarmoede en ze
is in haar huidige vorm het resultaat
van een fusie tussen twee organisaties,
die allebei met schoolopbouwwerk
bezig waren: een van de stad en een
van het Minderhedencentrum. Dat was
er, volgens de stad, één teveel. ‘Ons doel
blijft om mensen gelijke onderwijskansen
te bieden,’ zegt coördinator Katleen Van
de Velde. ‘Er voor zorgen dat jongeren
een diploma halen. Ons actieterrein zijn
de scholen zelf. Wat we doen, speelt zich
af op de school.’

ontwikkelde met De Kleine Scholier een
pakket uitgewerkte ouderbijeenkomsten
rond de ontwikkeling van de kleuter.
Kies Raak! is een pakket voor de laatste
graad van het lager onderwijs en werkt
aan de overgang naar het secundair. Het
kan leerkrachten en zorgcoördinatoren
helpen, als ze ouders bijstaan met de
keuze die moet worden gemaakt.
‘Bij wat we doen, staat interactie altijd
centraal,’ zegt Katleen Van de Velde. ‘Dat
is ons handelsmerk. Ouders dragen weinig
mee van een directeur die met een Power
Point een zaal toespreekt. Wij zitten met
mensen aan tafel. Wij willen de ouders
versterken, zodat ze hun kinderen beter
kunnen ondersteunen.’
Het project dat De Schoolbrug aan de
Stichting P&V voorstelde, kreeg een
ambitieuze titel: Van chaos naar zen.

De projecten van De Schoolbrug
richten zich op schoolkinderen, van
klein tot groot. Ze focussen vaak
op de overgangsmomenten in de
schoolloopbaan.
De
organisatie
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Onderwijsopbouwwerker

Saida

El

Farkouch: ‘Als leerlingen in de klas een

gedrag vertonen dat niet acceptabel is, is
de eerste vraag: wat is er aan de hand?
In veel scholen worden leerlingen die voor
problemen zorgen uit de klas gehaald
voor een time out. In ernstige gevallen
worden ze zelfs helemaal voor enkele
weken buiten de schoolpoort gehouden.
Als ze dan na verloop van tijd in de klas
terugkomen, blijkt dat er niets is opgelost.
Dat komt ook omdat de leerkrachten
dat proces niet hebben meegemaakt. Ze
hebben geen idee. Wij betrekken ze bij
wat we doen.’

Rollenspel
Specifiek aan de manier waarop
De Schoolbrug werkt, is dat ze de
probleemleerlingen dus niet uit de klas
haalt. Ze werkt met de hele klas aan
een oplossing, en bij de klas horen ook
de leerkrachten.
Onderwijsopbouwwerker

Ibtisam

Van Driessche: ‘Ze leggen allemaal

samen een traject af. Leerlingen zonder
en leerlingen met gedragsproblemen. De
hele klas. Ook de leerkrachten vertellen
tijdens de sessies soms over persoonlijke
ervaringen om de openheid te creëren
die voor onze manier van werken nodig
is. Er moet een band ontstaan tussen de
leerlingen en tussen de leerlingen en de
leerkracht. Zodanig dat de rust terugkeert
en de sfeer in de klas verbetert.’
Saida El Farkouch: ‘We doen dit nu voor

het vierde jaar. We weten uit ervaring dat
een band tussen de leerlingen nodig is om
voor een beter gevoel in de klas te zorgen.
Daarvoor is ook nodig dat er begrip is
tussen de leerlingen en de leerkracht. De
bedoeling van onze sessies is precies om
aan die band en dat begrip te werken. Als
we een planning opstellen, letten we er op
dat alle leerkrachten bij het verhaal worden
betrokken. Iedereen heeft zijn inbreng, ook
de zogenaamd bravere leerlingen. Het
is belangrijk dat zij vertellen hoe ze zich

voelen, als andere leerlingen een gedrag vertonen dat niet kan. Zo leren ze van elkaar.’
Katleen Van de Velde: ‘Gedrag is vaak

een reactie op wat anderen doen. Tijdens
onze sessies krijgen ze, bijvoorbeeld in
een rollenspel, een alternatief gedrag
aangereikt. Als een leerling de plaats van
de leerkracht inneemt, merken ze hoe
vervelend ze soms zelf kunnen zijn. Hoe
reageer je, bijvoorbeeld, als er met krijt
wordt gegooid?’

De Schoolbrug vertrekt op die manier
van individuele gevallen om ze in
groep bespreekbaar te maken en aan
te pakken. Bij de intake krijgen de
schoolopbouwwerkers het verhaal van
elke jongere, van de leerkrachten en
van de ouders. Die verhalen kunnen
heel verschillend zijn.
Onderwijsopbouwwerker

Nadia

Kandoussi: ‘Als een leerling thuis niet

luistert omdat hij of zij de indruk heeft
dat er van hem of haar meer wordt
gevraagd dan van broers of zussen, dan
geeft dat spanningen. We proberen dan
om daar met de ouders een mouw aan
te passen. Als de spanning thuis minder
is, wordt de leerling vanzelf rustiger. Of
neem pestgedrag. Een Turks meisje werd
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gepest ter wille van haar uiterlijk. Dat
liep echt de spuigaten uit. We boden dan
begeleiding aan rond pestgedrag, zonder
iemand met de vinger te wijzen. Met
activiteiten kun je dat in de klas oplossen,
met inzicht te geven in wat pestgedrag
met zich meebrengt.’
Ibtisam Van Driessche: ‘Wat ze zegt, is

belangrijk: we wijzen nooit iemand met de
vinger. We zeggen tegen niemand: jij bent
het probleem. We vertrekken niet van een
specifiek probleem met een specifieke
leerling. Als de school ons een klas
aanwijst waarmee het fout gaat, gaan we
met de jongeren praten. We zeggen dan:
we hebben gehoord dat er moeilijkheden
zijn in de klas, wat voor moeilijkheden zijn
dat? Meestal komen ze dan zelf met hun
verhalen. De brave leerlingen kunnen dan,
bijvoorbeeld, ook duidelijk maken dat er
niet naar de leerkracht wordt geluisterd
omdat het te druk is in de klas. Ze kunnen
zo al beginnen aangeven wat eigenlijk
het probleem is. Een pestprobleem of
iets anders. Dat we niet wijzen, maakt
dat leerlingen zich voor ons open stellen.’

Gevoelskaarten
De Schoolbrug werkt altijd met één
klas per school en ze ondersteunt
op dit moment op die manier drie
scholen. Die leren in september,
oktober hun schoolpopulatie kennen.
De organisatie heeft contactpersonen
die de leerkrachten aanspreken en
laten weten dat ze in de school actief is.
Saida El Farkouch: ‘Er zijn leerkrachten

die het nut van de sessies niet inzien.
Er zijn er ook die eerst afstand houden,
maar die bijdraaien als ze merken wat
de sessies teweeg brengen. Het eerste
jaar dat we dit deden, was er een hele
klas die spijbelde. De school vroeg ons
om ze terug te brengen. Ze zaten in
het voorlaatste jaar en zouden moeten
afstuderen. We zijn eerst gaan kijken
wat het probleem was. Iedereen keek
daar anders naar. Leerlingen wisten,
bijvoorbeeld, niet wat de gevolgen waren
van hun gedrag. Op een gegeven ogenblik
vertelde een leerkracht over de stress,
de spanning en de frustratie als er weer
maar één leerling in de les zit. Ze kon
dat benoemen en haar verhaal doen. Die
jongeren hadden geen idee van wat hun
gedrag met die leerkracht deed. Ze boden
hun excuses aan en beloofden niet meer

te spijbelen. Er groeide van dat moment
af een openheid van beide kanten. De
leerkracht was zelfs bereid om de gemiste
lessen toch te geven, zodat de leerlingen
op het einde van het schooljaar toch een
A-attest konden halen.’
Katleen Van de Velde: ‘Wij beschouwen

de leerkrachten echt als een deel
van de klas. Als ze niet altijd evenveel
begrip opbrengen voor de problemen
van de leerlingen, heeft dat ook met
onwetendheid te maken. Ze weten niet
wat er bij de ander leeft. Ze klampen
zich vast aan regeltjes, zonder daarover
in gesprek te gaan. Wij stellen bij het
begin van de sessies altijd eerst samen
klasregels op. Het naleven daarvan wordt
dan een gedeelde verantwoordelijkheid.
De leerlingen bepalen zelf mee hoe het
er in de klas aan toe moet gaan. Ze zijn
dan ook meer geneigd om er zich aan te
houden, want het zijn hun regels.’
Nadia Kandoussi: ‘We

werken het
hele schooljaar, met nadien een viertal
individuele sessies nazorg. Die zijn
bedoeld om na te gaan of de leerling
nog problemen ervaart. Om te zeggen:
we hebben samen een heel traject
afgelegd, hoe voel je je nu in de klas? Op
dat moment heeft het meer effect om
ze apart te spreken. Als ze ons iets in
vertrouwen vertellen, vragen we wel wat
ze willen dat we daarmee doen. Spreken
we er met de school over? Met de
ouders? Vaak is het genoeg dat we naar
hen luisteren. De ouders vertellen we
dat er zich een probleem stelt in de klas
en dat we daarom met een begeleiding
beginnen. Dat we ze later zullen vertellen
hoe het is gelopen.’

Ibtisam Van Driessche: ‘Belangrijk is

dat we ook een beroepsgeheim hebben.
De klas moet weten dat wat daar wordt
gezegd niet naar buiten komt. Zij moeten
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wat ze horen ook niet rondbazuinen op
de speelplaats. Dat is een deel van het
vertrouwen dat we willen opbouwen.
Ook leerkrachten moeten er van worden
doordrongen dat de vertrouwelijke
informatie binnen de beschermde
groepssfeer moet blijven. Zij hebben geen
beroepsgeheim, maar we vragen ze om
toch discreet te blijven – ter wille van dat
vertrouwen.’
Niet alle leerkrachten gaan daar op
dezelfde manier mee om.
Nadia Kandoussi: ‘Soms hoor je: de

leerlingen krijgen een forum, en wij niet.
Dat is niet de bedoeling. Zij hebben ook
een inbreng. We vragen voor elke sessie
aan de leerkracht of er iets is waarmee
we rekening moeten houden. We hebben
ook een aantal methodieken om het ijs te
breken. We gebruiken, bijvoorbeeld, bij het
begin van een sessie gevoelskaarten. Een
incident kan door die kaarten ter sprake
komen. Ze kiezen uit kaarten met vier
gevoelens: angst, boos, verdrietig, blij. Er zijn
ook nuances mogelijk, zoals: teleurgesteld
of humeurig. Ze kiezen een aantal kaarten
en vertellen daarmee hoe ze zich op dat
moment voelen. We hadden ooit een
jongen met gedragsproblemen, die zich
niet door de leerkracht begrepen voelde.
Door de gevoelskaarten werd duidelijk
dat de jongen verdrietig was omdat zijn
opa was gestorven, waarmee hij een
goede band had. De leerkracht wist dat
niet. Maar zo zie je dat leerlingen begrip
krijgen, van de leerkracht en van ons.’

Gesneden brood
De Schoolbrug wil al haar methodieken
in een koffer bundelen. Daar hoort een
handleiding bij en een draaiboek, waarin
het gebruik van de methodieken wordt
toegelicht. Zodanig dat leerkrachten
er zelf mee aan de slag kunnen. Het
is de bedoeling dat de centen van de
Stichting P&V worden gebruikt om
zo’n koffer te ontwikkelen.
Coördinator Katleen Van de Velde: ‘We

ontwikkelden al zo’n pakket voor jongere
scholieren. Daarvan zijn er 200 voor een
prijsje verkocht aan scholen over heel
Vlaanderen. Leerkrachten van het zesde
leerjaar kunnen de ouderbijeenkomsten
dan zelf doen. Het is gesneden brood.
Elke ouderbijeenkomst is stap voor stap
uitgeschreven. Het is de bedoeling om
nu met die methodiekenkoffer hetzelfde
te doen. We moeten ons op een zeker
ogenblik in een school overbodig maken.
Eigenlijk moet je al van dag één naar die
overdracht toewerken.’
Ibtisam Van Driessche: ‘We zijn daar

heel duidelijk over, maar je kunt er geen
termijn op plakken. Soms moet je onder
nul beginnen. Andere scholen staan al
zo ver dat ze, bij manier van spreken,
nauwelijks meer dan een schouderklop
nodig hebben. Dan kun je het project al
na een jaar afronden. In andere scholen
zijn daar vier, vijf jaar voor nodig. Ze
moeten er ook voor open staan dat we
komen. Als dat niet het geval is, kunnen
we niet voor een mentaliteitsverandering
zorgen. Als de muur te breed en te hoog
is, dan stopt het.’

meldde: een storend gebruik van de
mobiele telefoon. Het klasreglement zegt
dat het niet mag tijdens de les, maar ze
deden het toch. We hebben dan een gsmhouder ontworpen, eigenlijk niet meer
dan een lap stof met een dertigtal vakjes.
Daarin kunnen ze hun gsm bij het begin
van de les opbergen, op hun nummer.
Dat is niet niks. Ik leg ze wel uit dat ze
hun telefoon bij zich mogen houden als
ze een belangrijke oproep verwachten.
Maar dat wil ik dan graag vooraf weten.
Zo zei een meisje dat ze een belangrijke
oproep verwachtte van het ziekenhuis
over haar vader. Als iedereen dat weet, is
het ook voor de anderen geen probleem
dat zij haar telefoon bij zich mag houden.
Ze accepteren zo’n gsm-houder omdat je
rekening met hen houdt. Na enkele sessies
ging het vanzelf. Ze lieten hun toestelletje
zelfs tijdens de speeltijd in de houder
zitten. Maar je moet het ook uitleggen
en onze houder maakt dat de telefoons
veilig zijn. Ze worden niet zomaar in een
doos gegooid, wat vaker gebeurt.’
Ibtisam Van Driessche: ‘We evalueren

constant en we sturen bij. In de nazorg
evalueren we met de leerlingen en
met hun ouders. Wat is er volgens hen

Saida El Farkouch: ‘We maken die

koffer ook omdat we voelen dat er
extern belangstelling voor is. Het kan
ook best dat de koffer na enkele jaren
aan vernieuwing toe is omdat er nieuwe
methodieken zijn ontwikkeld. Ik denk
aan een klas, die een klassiek probleem
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veranderd? Gaan ze nu liever naar school?
En met de school zelf wordt er natuurlijk
ook geëvalueerd. De leerkrachten zeggen
ons dat ze echt wel verandering zien en
ze schrijven dat ook op, zodat we onze
resultaten op papier hebben.’
Want dat is natuurlijk de vraag. Gaat
het er in zo’n klas na een jaar anders
aan toe? Als de begeleiding de jongeren
na een jaar loslaat, hervallen ze dan
niet snel in hun oude fouten? ‘Nee,’
zegt Saida El Farkouch stellig. ‘De band
die we creëren, blijft bestaan. Dat is de
kracht van het project. We werken echt
aan de groep en de onderlinge relaties.
Het effect daarvan verdwijnt niet snel.
Er zijn natuurlijk situaties waarvoor we
geen oplossing hebben. Als er zich een
geval van extreme agressie voordoet,
kunnen we ook alleen voorstellen dat er
een aangepaste therapie wordt gevolgd.
Probleemgedrag is vaak een signaal, een
vraag om aandacht. Tuchtprocedures van
scholen geven jongeren doorgaans niet
de gelegenheid om hun verhaal te doen.
Bij ons krijgen ze die kans volop’.

‘WE GIETEN WAT OLIE IN DE MOTOR,
ZODAT HIJWEER START’
‘In een ideale wereld zouden de
diensten die wij verlenen een
deel zijn van het schoolsysteem.
Maar in een ideale wereld zou
er ook niet zoveel schooluitval
zijn.’ Catherine Sztencel en
de VZW Odyssée brengen
tieners terug naar de klas.
De VZW Odyssée al sinds 2000 werkt
aan problemen die met schooluitval
te maken hebben. ‘Het is geen nieuw
probleem,’ zegt de directrice. ‘Het
bestaat sinds lang.’
Odyssée is geen kleine organisatie. Ze
werkt in Brussel samen met meer dan
17 scholen en in totaal meer dan 500
jongeren, elk jaar opnieuw. Ze zette
recent ook de stap naar Wallonië. Voor
een vergelijking tussen het werk in
Brussel en in Wallonië, vindt Catherine
Sztencel het te vroeg. ‘We gingen eerst
in de buurt van Namen aan de slag, maar
wat we doen past toch beter in de meer
stedelijke omgevingen van Charleroi en
La Louvière.’

schoolplicht bestaat, zijn scholen het best
geplaatst om problemen te zien groeien.
Een jongere kan nog wel op school
zijn, maar eigenlijk toch al niet meer.
Officieel is een jongere vrije leerling als
hij 20 halve dagen niet op school komt
opdagen. Maar ze kunnen zich ook in de
klas afzijdig houden. Of storend aanwezig
zijn, geleidelijk meer achterstand oplopen,
steeds meer spijbelen en uiteindelijk
misschien helemaal wegblijven.’
De scholen zijn gelukkig met de
hulp die ze via een organisatie zoals
Odyssée krijgen. Catherine Sztencel:
‘Ze hebben voor dit soort werk tijd noch
personeel. Hun mensen zijn daar ook
niet voor opgeleid. Leerkrachten hebben
andere competenties en kwaliteiten. De
centra voor leerlingenbegeleiding van hun
kant werken potentieel met duizenden

Dat Odyssée met scholen samenwerkt,
vindt de directrice volstrekt normaal:
‘Wie weet beter dan de school als een
jongere afhaakt?’. Scholen duiden
in hun schoot iemand aan die het
contact met Odyssée verzorgt. Dat
zijn doorgaans geen leerkrachten,
maar veeleer opvoeders. Catherine
Sztencel: ‘Aangezien er in België
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leerlingen in veel scholen tegelijk. Het is
voor jongeren die zich niet lekker voelen
ook niet vanzelfsprekend om de stap naar
die diensten te zetten die zich binnen de
scholen bevinden. Wij draaien het gewoon
om: wij zetten de stap naar hén, zonder
dat ze hier naar gevraagd hebben. We
nemen eerst telefonisch contact op. Als
de jongere minderjarig is, bellen we ook
met de ouders. We hebben een bepaald
taalgebruik ontwikkeld om te praten
met jongeren die problemen hebben. We
maken hen duidelijk dat we niet oordelen,
maar daar zijn om een andere blik te
werpen.’

De waterval
Wat Odyssée in eerste instantie vraagt,
is eenvoudig. Aangezien de jongere
schoolplichtig is, moet de school weten
wat hij wil. Wil hij nog ingeschreven
blijven of niet? Catherine Sztencel: ‘We
stellen ons bescheiden op. We leggen uit
dat de school bezorgd is, dat ze de jongere
de moeite waard vindt en dat ze ons heeft
gevraagd om na te gaan hoe het er voor
staat. Over het algemeen raakt het hen
dat ze zo worden benaderd en dat ze
zelf ook de kans krijgen om hun verhaal
te vertellen. Het spreekt vanzelf dat wij
vinden dat alle jongeren de moeite waard
zijn. Het komt er op aan om hun pad te
vinden en te ontwikkelen.’
‘Het wekt ook vertrouwen dat we buiten
de school staan. Als we hen een eerste
keer ontmoeten, leggen we meteen het
kader vast. We leggen uit dat de school
alles wat tussen ons wordt gezegd alleen
aan de weet komt als de jongere dat zelf
wil. We vertellen de school uiteraard dat
we met de jongere praten en of hij erkent
wat hem eventueel wordt verweten. Maar
als jongeren tevoren nooit met iemand
anders over problemen thuis of met hun
liefje hebben gesproken, dan is het niet
aan ons om dat wel te doen.’

afmaken? Als je zo met ze praat, gaat
er vaak een lichtje branden. Dat geeft
ons de kans om wat olie in de motor te
gieten, zodat hij weer start.’
‘Als jongeren liever hebben dat we bij hen
thuis komen, zien we hoe ze wonen en
ontmoeten we hun ouders. Zelden zetten
er ons aan de deur. De meesten zijn blij dat
iemand zich om die jongeren bekommert.
Het schoolprobleem is dikwijls het topje
van de ijsberg. Het rode lampje dat gaat
branden. Geldgebrek, sociale problemen.
Ouders die werkloos zijn of leven van een
uitkering en die soms heel moeilijk Frans
begrijpen. Hoe vaak moeten die kinderen
niet horen dat ze er niet zullen geraken,
dat de school toch niks voor hen is? Er
kleeft een etiket om hun voorhoofd. Ze
hebben vaak het idee dat het weinig
verschil maakt, of ze op straat lopen of
hun de klas zitten. Schooluitval komt ook
in de betere kringen voor. Ook daar vindt
men tieners met problemen terug. Maar
hun ouders weten vaak meer waar ze
terecht kunnen. Nog steeds is het zo dat
hoe beter de kring, hoe meer kinderen in
het hoger onderwijs zitten. In een kring
waarin ouders zelf geen toekomst zien, is
het voor kinderen moeilijk om te dromen.’

Voor de aanpak van Odyssée is
het daarom ook nodig dat er een
vertrouwensband groeit. Vraagt dat
niet teveel tijd? Catherine Sztencel: ‘Er
is al een eerste band als ze accepteren
om ons te ontmoeten. De jongere beslist
waar of wanneer dat gesprek plaats vindt.
‘s Middags in het midden van het De
Brouckèreplein? We zullen er zijn. Tijdens
dat eerste gesprek luisteren we naar hen,
creëren we een band en vragen we of
ze zin hebben om een stukje weg met
ons af te leggen. Willen ze uit de cirkel
van problemen stappen, en tegelijk toch
hun vrienden blijven zien en de school
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‘En dan begint de waterval. Kinderen
wordt gezegd dat ze wel mogen overgaan,
maar alleen als ze overstappen naar een
beroepsklas. Om daar vast te stellen dat
er in de richting van hun keuze geen
plaats is. Willen ze elektricien worden?
Helaas. Doe maar toerisme, dat is ook
interessant. Maar niet als je geen Engels
of Nederlands kent en niet van reizen
houdt. Zeventig procent van de jongeren
die we begeleiden, komt van de migratie.
Dat is verbazend! Zijn die kinderen echt
minder bekwaam om advocaat, dokter of
ingenieur te worden?’

Een dag in het park
Odyssée werkt dus met de jongeren
op zo’n manier, dat ze zin krijgen om
de draad weer op te pikken. Catherine
Sztencel: ‘We worden als het ware een
deel van hun leven. Hebben ze behoefte
aan een onderkomen, dan helpen we
zoeken. Enkele weken geleden belde een
jongere om twee uur ’s nachts dat hij was
gaan lopen. Onze man is uit bed gestapt
en is die jongere gaan opzoeken. Hij heeft
de ouders en de politie verwittigd en een
crisiscentrum gezocht voor de jongere
om te slapen. De volgende dagen is er
gepraat en de jongere is nu weer thuis.’
‘We weigeren nooit om een jongere te
begeleiden als die daarom vraagt, maar
als de jongere minderjarig is, houden
we de ouders vanzelfsprekend op de
hoogte en proberen we samen met hen
te werken. Het kan natuurlijk gebeuren
dat ouders hun rol niet kunnen spelen.
We maakten het mee dat een meisje
van 16 nog alleen aan de hand van haar
moeder buiten kwam. Ze was te vaak van
school gekomen dat haar moeder door
haar vriend bont en blauw was geslagen.
Ze dacht dat ze haar moeder alleen
kon beschermen door thuis te blijven.
Tot ze zich realiseerde dat haar moeder
het slot op de deur niet liet veranderen,
hoewel ze dat gezegd had, en dat ook
nooit zou doen. Dit bewustzijn heeft het
meisje bevrijd van haar beschermende
rol. Ouders liggen soms, onbewust, aan de
basis van de problemen van hun kind.’
Aanvankelijk deed Odyssée alleen
aan individuele begeleiding. Geleidelijk
begon Catherine Sztencel ook ateliers
te organiseren voor hele klassen en
zelfs voor de leerkrachten. ‘Leerkrachten
hebben met de problemen van hun
leerlingen op school te maken, maar
weten vaak niet wat doen. Ze zijn niet
voldoende opgeleid om te werken met

jongeren die problemen van psychosociale
aard hebben. Kunnen ze echt helpen?
Hebben ze een antwoord? Wij hebben
opgemerkt dat een leraar die luistert
en een band probeert te smeden, een
leraar is die het leven van een jongere in
moeilijkheden compleet kan veranderen.
Jongeren gaan soms naar school voor die
ene leraar die luistert.’
‘We laten leerkrachten nadenken over
wat schooluitval betekent. We hebben
jongeren gekend die een hele winter lang
om 8 uur ’s ochtends thuis vertrokken om
de indruk te wekken dat ze naar school
gingen. In de plaats daarvan brachten ze
de hele dag in een park door. Uitvallen
is niet comfortabel. Jongeren voelen
zich daar slecht bij. Maar ze zien op
dat moment geen andere oplossing. Ze
hebben hulp nodig om die te vinden. Het
is voor leerkrachten belangrijk om dat
te begrijpen. Want hoe breder de kloof
wordt, hoe moeilijk het wordt om dat
vertrouwen te winnen.’
‘We ontmoeten ook migrantenjongeren
die drie, vier jaar in het land zijn.We hebben
er zo nu zes in een school. Ze begrijpen
slechts weinig van wat er in de klas
wordt verteld. Hun jaar in de onthaalklas
voor anderstalige nieuwkomers was niet
voldoende om een basiskennis Frans te
verwerven. Dus houden ze zich bezig,
maar dat kan gemakkelijk leiden tot
onaangepast gedrag en soms zelfs een
uitsluiting. Ik werp niemand de steen.
Maar waarom duurt het altijd zo lang
voor iemand merkt dat er een probleem
is? Scholen hebben een groot gebrek
aan omkaderend personeel, dat daar
aandacht voor heeft.’
‘Het is van fundamenteel belang dat
mensen studeren en dat ze in een milieu
blijven waarin kennis wordt overgedragen.
Of dat nu technische kennis is of meer

20

intellectuele, beide moeten gewaardeerd
worden. Maar als zoveel jongeren snel
weg willen van school en geen positief
toekomstbeeld hebben, is dat ook de
schuld van het maatschappelijk klimaat.
Hoe kan men een persoonlijk project
opbouwen als men het gevoel heeft dat
men er niet zal geraken, dat men niet
ondersteund wordt en dat het toch tot
niets zal dienen? Om te bouwen, moet
iets zin hebben.’

Sociale cohesie
Odyssée werkt ook met hele groepen.
‘Daar zijn we mee begonnen omdat
sociale cohesie belangrijk is. Jongeren
blijven ook gemakkelijker op school
als ze het gevoel hebben dat ze bij de
groep horen. We merkten dat jongeren
waarmee we individueel werken dikwijls
zeer eenzaam zijn. Ze hebben het
gevoel dat ze helemaal alleen zijn met
hun problemen. Terwijl dat nooit echt
het geval is. We brengen ze samen en
maken geen verschil tussen de leerlingen
die gemakkelijk slagen en diegenen die
daar veel moeite voor moeten doen.
En ontwikkelen zo hun zelfvertrouwen,
collectieve intelligentie en noties van
solidariteit. Misschien dat de kerel die
het moeilijk heeft in de klas het er in een
andere omgeving beter afbrengt. Want
daar heerst een andere dynamiek.’
‘We houden de hele klassen niet alleen
in een bos bezig. Het gebeurt dat we
ze samenbrengen in een manege. Maar
we halen ze voor die ateliers normaal
gesproken wel uit de school. Sinds
september werken we met klassen ook
aan zichtbaar en onzichtbaar geweld dat
één van de oorzaken is van vroegtijdig
schoolverlaten. We vormen leerkrachten
om gespreksgroepen te leiden. Er loopt

nu ook een atelier over analfabetisme. We
hebben ook ateliers om jongeren te leren
leren. We mogen niet vergeten dat er veel
verschillende oorzaken kunnen zijn van
vroegtijdig schoolverlaten en we daarom
verschillende paden moeten bewandelen
en snel en flexibel handelen. Een jongere
die afhaakt, loopt het risico zich pas na
vele jaren terug naar een volwassene te
richten.’
Hoelang Odyssée zich met een klas
mag bezighouden, hangt van de school
af. Catherine Sztencel werkt het liefst
met elke klas een heel schooljaar. Dat
schept meer en betere banden en laat
toe om de situatie van de jongeren
beter te begrijpen. Wanneer het
werk erop zit, valt moeilijk te zeggen.
‘Het werk zit erop als de jongeren geen
behoefte meer hebben om ons te zien.
We laten ze los als we voelen dat ze op
de weg zijn naar autonomie.’
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een lange weg van

school naar werk
Het Vormingscentrum Foyer
– sinds begin 2015 Vormingscentrum Molenbeek – werkt
specifiek met jongeren uit
de Romagemeenschap. ‘Dit is
vandaag de meest kwetsbare
groep in de stad’.

ervaringen met racisme of wat dies meer
zij. Wij hebben specifiek veel te maken
met jongeren die nooit naar school zijn
geweest, en dat zijn dan vooral Roma.
Ze hebben geen schoolse cultuur en ze
worden thuis ook niet gestimuleerd om
school te lopen.’

De Brusselse Foyer is een huis met
verschillende kamers. In één zo’n
kamer woont het Vormingscentrum
Foyer, of althans: woonde tot eind
2014. Begin januari 2015 vond die
VZW onderdak bij de Groep Intro, die
een grotere speler is in het veld dat
het Vormingscentrum wil bestrijken.
Hoe nuttig het werk ook is, het blijft
knokken en samen staan ze sterker als
er met de overheid wordt gepraat. Het
Vormingscentrum Foyer zal dan verder
als Vormingscentrum Molenbeek door
het leven gaan. Maar het blijft afgezien
daarvan gewoon een pand van de Foyer
aan de Werkhuizenstraat betrekken, in
de Brusselse kanaalzone.

Het Vormingscentrum werkt met
jongeren tussen 15 en 18 jaar binnen
het stelsel van leren en werken. De
leerlingen zijn ingeschreven in de Centra
voor Deeltijds Onderwijs (CDO). Dat
wil zeggen dat ze twee dagen school
lopen en drie dagen werken. Alleen
is het vaak zo dat de jongeren, als ze
bij het Vormingscentrum belanden,
niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt.
Er zijn drie fasen, legt Kevin Ghekiere
uit. ‘Eerst moet er met de jongeren een
vertrouwensband worden opgebouwd.
Vervolgens moeten hun competenties
worden versterkt en pas daarna kan er
aan werk worden gedacht. Ze moeten
aantonen dat ze elke dag present zijn,
dat ze stipt zijn en gemotiveerd en dat
hun gedrag acceptabel is. Daarna wordt
er uitgekeken naar een stageplek voor
drie dagen in de week.’

‘We bestaan sinds eind jaren zeventig,’
zegt vormingswerker Kevin Ghekiere,
‘en sinds een jaar of tien bieden we
persoonlijke ontwikkelingstrajecten aan –
in het vakjargon: POT’s. Een systeem dat
nog door minister Frank Vandenbroucke
werd ingesteld. De idee is dat we
jongeren opvangen, die om verschillende
redenen niet gedijen in het reguliere
onderwijs. Dat kan te maken hebben
met gedragsproblemen, met spijbelen,

Zo’n stageplek zoeken, is het terrein
van een andere sub-VZW van Foyer,
T-Impact. Glen Maes van T-Impact
benadrukt dat het daarbij in eerste
instantie gaat over brugprojecten,
een soort stageplaatsen bij VZW’s en
overheidsdiensten. ‘Ze draaien dan
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20 uur mee in een Nederlandstalige
organisatie. Dat kan in een keuken
zijn, een grootkeuken, een lokaal
dienstencentrum, een las- of houtatelier.
Een kringloopwinkel, het cafetaria van
de bibliotheek of de bibliotheek zelf.
Het gamma is heel uitgebreid. De idee
is dat jongeren kennis maken met een
werkomgeving. Dan kunnen wij zien
welke arbeidsattitudes ze hebben en wat
moet worden bijgeschaafd. Ze moeten,
bijvoorbeeld, leren dat je als je ziek bent
de baas moet bellen. Dat vergeten zij
regelmatig. Er is in hun omgeving niemand
die werkt en die hen daarop wijst.’
De idee is dat de jongeren na de
opleiding in het Vormingscentrum
overstappen naar een CDO en dat
ze daar een diploma halen. Dat is vaak
nog moeilijk genoeg. De opleiding
gebeurt in het Nederlands, en dat
is niet hun moedertaal. Het verschil
met andere POT-werkingen is, dat
het Vormingscentrum een schoolse
structuur aanbiedt.
Kevin Ghekiere: ‘Voor een aantal onder

hen is dit echt de eerste schoolse ervaring.
Afgezien van Nederlands is er ook een
vak algemene vorming. Dat gaat van leren
rekenen tot het bijbrengen van een aantal
praktische sociale vaardigheden. Zoals:
hoe gebruik ik het openbaar vervoer. Of:
hoe lees ik een loonfiche. Hele concrete
vaardigheden om normaal sociaal te
kunnen functioneren. De Roma-dienst

De factor familie
van de Foyer heeft ook een workshop
over hun geschiedenis en identiteit.’
Het Vormingscentrum werkt met zes
klassen van maximaal 8 leerlingen. In de
laagste twee klassen zitten de leerlingen
die het minst naar school zijn geweest.
In de laagste klas zitten jongeren die
echt analfabeet zijn.
Kevin Ghekiere: ‘Dan is Nederlands

natuurlijk ver van hun bed. Maar hier
is door de jaren heen wel ervaring
opgebouwd. Er wordt zeer visueel gewerkt.
Tegelijk is Nederlands ook een troef op de
arbeidsmarkt, en daar gaat het toch om.’
Als de jongeren geen schoolse talenten
hebben, gaat het Vormingscentrum
op zoek naar de talenten die ze wel
hebben.
Coördinator Katelijn Schevelenbos:

‘Ze hebben vaak een heel negatief
parcours achter de rug voor ze bij ons
komen. Ze hebben ook een heel negatief
zelfbeeld en weinig geloof in eigen kunnen
en toekomstkansen. Wij willen ze laten
beseffen dat ze wel in staat zijn om te
werken en om iets te bereiken.’

Het publiek van het Vormingscentrum is
de voorbije jaren geleidelijk verschoven.
Goed twee derden van de jongeren die
er dit jaar terecht konden, behoren tot
de Brusselse Romagemeenschap. Dat is
op dit moment dus de meest kwetsbare
groep in de stad. ‘En ze kennen elkaar,’
weet Katelijn Schevelenbos. ‘Als ze
een broer of een neef hebben die hier is
geweest en die werk heeft, zijn ze geneigd
om die weg ook te volgen. Maar er zijn,
zoals al gezegd, duidelijke criteria om aan
de slag te kunnen. Aanwezig zijn, op tijd
komen, in het ritme zitten. Structuur in hun
leven aanbrengen. Daarover wordt van bij
de inschrijving helder gecommuniceerd.
Zodat ze stapsgewijs zien wat er van
hen wordt verwacht. We proberen ook
om de succesverhalen zichtbaar te
maken: mensen uit hun gemeenschap
die bewijzen dat het kan. Dat is allemaal
nodig, want de cijfers zijn ontmoedigend.
Als je kwantitatief kijkt, is de doorstroom
niet zo succesvol. Het probleem is complex
en de familiale factor weegt zwaar door.
De familie heeft waarde, maar daardoor
missen ze vaak kansen.’
Precies omdat werken met Roma zo
intensief is, begint het Vormingscentrum
Foyer met haar project Roma Plus, dat
door de Stichting P&V wordt gesteund.
Coördinator Katelijn Schevelenbos:

‘We willen, om te beginnen, onze werking
in haar geheel verbeteren. De extra centen
laten ons ook toe om een Roma-coach in te
schakelen, die de uitgestroomde jongeren
mee zal omkaderen en steunen bij hun
overstap naar een vervolgtraject. Daar is
op dit moment binnen onze opdracht geen
ruimte voor. We willen iemand die kort
op de bal speelt en die de jongeren heel
concreet blijft volgen. Het gebeurt nu te
vaak dat we een goed doorstroomtraject
vonden, maar dat het toch fout liep. Het
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is altijd jammer om te moeten vaststellen
dat jongeren waarmee we een stuk weg
hebben afgelegd er toch niet in slagen om
de volgende stap te zetten. Ze geraken
dikwijls snel ontmoedigd. Ze hebben
dikwijls de idee dat wat van hen wordt
gevraagd te moeilijk is. En dan begint de
hele weg opnieuw.’
‘Dat
hebben ze vaak van thuis. Hun ouders
zijn na de val van het communisme in
Roemenië opgegroeid in een generatie
die geen kans kreeg om te werken. Ze
zien niemand die werkt. Ze moeten met
iemand van hun gemeenschap kunnen
praten die wel werkt en die hen de
idee geeft dat zij dat ook kunnen. We
hebben nu vier jongeren die actief zijn
als gemeenschapswacht in Molenbeek.
Dat komt simpel omdat iemand uit hun
kring een paar jaar geleden het ijs brak,
en nu willen anderen dat ook. Dat geeft
vertrouwen.’
Roma-steward

Darius

Mihai:

Katelijn Schevelenbos: ‘We maken van

elke gelegenheid gebruik om dat in de
kijker te zetten. Ook via Facebook. Veel
jongeren zijn actief op sociale media. We
gaan langs bij een succesverhaal, maken
foto’s en hangen die op in het cafetaria.
Dat leeft, ze kijken daar naar. De wil om
te werken, is veel. Maar die kregen ze niet
allemaal van thuis mee.’
Darius Mihai: ‘Het was in Roemenië ook

moeilijk. Ze kregen er als Roma geen werk.
Werk zoeken, was daarna niet meer aan
de orde.Wat overbleef was zelfstandig wat
oud ijzer kopen en verkopen, maar niet
echt voor een baas werken. Wij brengen
hen bij dat het toch kan.’

Trouwen met 15 jaar
Het speelt dus wel degelijk een rol
dat deze jongeren deel uitmaken
van de eerste generatie Roma die in
België opgroeit. Het is in die zin bijna
onvermijdelijk dat hun thuismilieu nog
een grote rol speelt in hun houding
tegenover school en werk. Werken
moet, maar het nut van onderwijs zien
hun ouders niet in.
Glen Maes van T-Impact: ‘Ze snappen

het vaak niet. Afspraken met dokter of
tandarts worden gemaakt tijdens de
werkuren. Of ze moeten met mama of
papa mee naar het ziekenhuis om te
vertalen. De familie gaat altijd voor op
het werk.’
Coordinator

Katelijn

Schevelenbos:

Katelijn Schevelenbos: ‘Ik denk dat elke

jongere wel sterker uit het traject komt.
Het is misschien niet meetbaar, maar ze
nemen er wel allemaal iets van mee. Al
was het maar om beter te begrijpen wat
van hen wordt verwacht.’
Roma-steward Darius Mihai: ‘Je merkt

de verbetering soms aan kleine dingen.
Zoals: ouders halen de rapporten van
hun kinderen op in de lagere school. Dat
deden ze een paar jaar geleden niet. Ze
kijken later zeker anders tegen de school
aan dan hun ouders. Als die meisjes van
16 kindjes krijgen, letten we er op dat
ze als kleuter al in de school worden
ingeschreven. Dat is mijn werk: er voor
zorgen dat de school doodgewoon wordt.’

‘Zeker voor de meisjes is dat een probleem.
Ze trouwen dikwijls al als ze 15 of 16 jaar
zijn. Meisjes die tevoren regelmatig de
lessen volgden, zie je dan plotseling niet
meer.Als ze trouwen, wonen ze bij de familie
van de jongen in. Het is ondenkbaar dat
ze dan nog school lopen, want ze worden
verondersteld om voor het huis te zorgen.
We proberen daaraan met gesprekken te
remediëren. Met de schoonfamilie, met de
echtgenoot – ook een jongen van een jaar
of 15. Daar is de weg nog lang. Sta maar
in de schoenen van die meisjes. Zelfs als
ze willen terugkomen, stopt het als hun
man zegt dat het niet mag.’
Heeft al dat werk met een al bij al toch
kleine groep mensen dan wel zin?
Vormingswerker Kevin Ghekiere: ‘We

krijgen veel jongeren over de vloer die na
alle negatieve ervaringen voor het eerst
graag naar school gaan. De ouders van
veel van onze jongeren zijn analfabeet.
Wij leren deze generatie dat school lopen
normaal is. Onvermijdelijk. Zodat ze zelf
later anders naar de school kijken, als ze
zelf kinderen hebben.’
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alles wat ze leren,
is winst
De opleiding tot klank- en
lichttechnicus in Flémalle
is behoorlijk uniek. Maar
belangrijker dan dat ze daar
wat van opsteken, is toch dat
jonge werklozen hun leven
weer op orde krijgen.
Het cultureel centrum van Flémalle
heeft betere tijden gekend. De regio
herstelt moeizaam van het verlies van
de zware industrie. Onder de rook
van Luik is werk tegenwoordig een
spaarzaam goed. In een slabakkende
economie zijn mensen zonder diploma
altijd de eerste slachtoffers.
In een zaal van het centrum leert een
stuk of vijftien jonge en wat oudere
mannen hoe ze bij een spektakel hier
of elders de klank- en lichtinstallatie
kunnen bedienen. De oefening maakt
deel uit van een opleiding die de
VZW Perspectives uit Flémalle al
twintig jaar organiseert. De VZW
vierde in 2014 overigens haar dertigste
verjaardag. Ze zag het licht in een tijd,
toen de industrie in de regio nog om
geschoolde arbeiders verlegen zat.
Dat was aanvankelijk ook haar eerste
bekommernis: mensen vormen en
nagaan voor welke baan ze het beste
geschikt waren. Beroepsoriëntatie
staat ook nu nog hoog op de agenda
van Perspectives, dat in totaal negen
verschillende opleidingen aanbiedt.

In dat geheel is de opleiding tot klanken lichttechnicus bijzonder, omdat
ze zo goed als uniek is in haar soort.
‘Opleidingen in de bouw of de horeca
zijn er genoeg,’ zegt directeur Bruno
Schneider. ‘Wij vertrokken van de vraag:
wat interesseert die mensen? Wat kan
hen motiveren? Dit zijn vaak mensen
die veel ’s nachts leven, in nachtclubs
en op concerten. Dat is dikwijls ook de
reden waarom ze de school niet hebben
afgemaakt. Ze komen bij ons omdat ze
geboeid zijn door alles wat met klank te
maken. Van het een komt dan het ander.’
Perspectives betaalt een zachte prijs
voor het gebruik van de lokalen in het
cultureel centrum. In ruil zorgen zijn
stagiairs voor de regie van klank en
licht bij optredens en voorstellingen.
Het cultureel centrum en de VZW
kopen ook samen materiaal aan. Het
heeft weinig zin om bepaalde, toch
dure installaties twee keer te hebben
op dezelfde locatie.
Het programma veronderstelt dat de
stagiairs 22 uur per week present zijn.
Philippe Juzwik staat al jaren in voor
de praktijkopleiding. Hij stelt zijn groep
altijd zelf samen. ‘De vraag is groot en
dus kan ik een homogene groep vormen.
Belangrijk is dat ze allemaal van ongeveer
hetzelfde niveau vertrekken. Omdat ze
vaak uit het nachtleven komen, is het al
een hele opdracht om ze ’s morgens op
tijd uit hun bed te krijgen. Ze zijn ook
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heel vlug afgeleid. Als er even iets gebeurt
wat hen niet interesseert, ben je ze
kwijt. Ze komen ook bijna allemaal om
klanktechnicus te worden. Als ze merken
dat ze daarvoor ook veel theorie moeten
slikken, haken er al veel af. Bij licht is het
gelukkig andersom. Daar volstaat een
uurtje theorie voor vijf uur praktijk.’
Naast de technische opleiding in
groepsverband voorziet Perspectives
ook in een pedagogisch kader, waarbij
de stagiairs om de twee weken
individueel bij Nadia Bearzatto worden
verwacht. ‘Tijdens die gesprekken
bekijken we hun individuele problemen.
Familiale problemen die een baan in de
weg staan, moeten een oplossing krijgen.
Ze moeten leren om hun tijd te besturen.
Dat ze moeten ontbijten en zich moeten

Springplank
verzorgen. Het uitgangspunt is daarbij dat
ik niets voor hen doe, maar alles mét hen.
Ze moeten autonoom leren functioneren.
Bijvoorbeeld dat ze beter een abonnement
nemen of een rittenkaart, dan elke dag een
buskaartje te kopen. Dat moet allemaal
in hun hoofd worden opgebouwd.’
Perspectives werkt niet noodzakelijk met
alleen jonge mensen. Een leeftijdsgrens
is door de betoelaging van het Waalse
Gewest ook niet mogelijk. Iedereen
die het secundair onderwijs niet heeft
afgemaakt en anderhalf jaar werkloos
is, moet in aanmerking komen. ‘Dat is
geen probleem,’ zegt directeur Bruno
Schneider. ‘We hebben regelmatig
mensen die al zeven of acht jaar geen
baan hadden. We hebben er nu zelfs vier
die het einde van de lagere school niet
hebben gehaald. Dat is ons publiek. We
leren mensen om zich te organiseren.
Dat je, bijvoorbeeld, niet drinkt als je tot
na middernacht bij een concert helpt.
Want achteraf moet alles nog worden
afgebroken, en alcohol is een garantie
voor ongelukken.’

Veel
kandidaat-stagiairs
worden
door het FOREM, de Waalse VDAB,
naar Perspectives gestuurd. Nadia
Bearzatto: ‘Zij zijn de eerste lijn en ze
weten welke opleidingen er in de regio
worden aangeboden. Maar ook mondaan-mondreclame is belangrijk en we
maken ook zelf wat publiciteit via de
website, op Facebook en via de gewone
gratis pers. We aanvaarden niet iedereen,
maar we laten ook niemand vertrekken
zonder een antwoord op zijn vragen.
Maar iemand die, bijvoorbeeld, alleen
een opleiding wil volgen omdat hij of zij
anders zijn werkloosheidsvergoeding kwijt
speelt, komt er niet in. Zo werkt het niet.’
Maar als ze een keer een opleiding
hebben gevolgd, blijft Perspectives
zijn mensen volgen. Ze sturen
werkaanbiedingen en houden contact
om te zien hoe het er voor staat. Bruno
Schneider: ‘Omdat we voor het Waals
Gewest statistieken moeten opstellen,
weten we dat alle opleidingen door elkaar
genomen een derde na zes maanden de
school heeft hervat en een derde werk
heeft gevonden.Voor een ander derde blijft
het zoeken. De economie is de voorbije
vijf, zes jaar duidelijk minder dynamisch.
Er worden minder gemakkelijk mensen
aangeworven.’
Nadia Bearzatto: ‘Ook

daarom is
het belangrijk dat ze leren hoe ze zich
moeten presenteren. We leren ze hoe
dat moet per brief, aan de telefoon, met
een e-mail. Ook na de opleiding helpen
we ze om zich voor te bereiden op een
sollicitatiegesprek. Een resultaat is dat
ze aan zelfvertrouwen winnen. Dat ze
zich realiseren dat ze toch competenties
hebben. Dat de arbeidsmarkt voor hen
misschien toch niet helemaal gesloten
is. Sommige kamers zijn gesloten, maar
niet allemaal. Het is belangrijk dat ze van
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iemand horen dat ze vooruitgang hebben
geboekt.’
‘Ik durf het bijna niet zeggen, maar dat
is misschien belangrijker dan wat ze
opsteken over klank en licht. Ze putten er
motivatie uit, ze krijgen weer een sociaal
leven. Er is nu zo iemand die al jaren
alleen thuis zit. We doen vier uur opleiding
en dan is ze uitgeput. Ze is het niet
meer gewend om te praten en mensen
om zich heen te zien. In die zin heeft de
groep belang: ze zien dat anderen zich in
dezelfde situatie bevinden en misschien
al door een selectie zijn geraakt. Dan
denken ze: ik kan dat ook.’
Afgezien van de techniek volgen de
stagiairs dus ook wat andere lessen.
Nadia Bearzatto: ‘Hun eerste diploma
is vaak dat van Eerste Hulp – en daar
zijn ze fier op. Ze krijgen wat wiskunde
en elektriciteit. Ze moeten ook enige
notie hebben van Engels. In de wereld
van het spektakel zijn alle vaktermen
in het Engels. De gebruiksaanwijzingen
van de apparaten ook. We werken ook
regelmatig met Nederlandstalige partners
en daarmee is de voertaal ook Engels.
Soms wil iemand zijn cv in het Engels
kunnen opstellen. Het hangt allemaal af
van de vraag. Er zijn er ook die bij zichzelf
talenten ontdekken, waarvan ze niet
wisten dat ze die hadden. Er zijn stagiairs
die teksten vol taalfouten schrijven, maar
geen idee hebben van de rijkdom van de
taal die ze gebruiken. Eigenlijk is alles wat
we ze bijbrengen een springplank.’

Kerstmarkt
‘De mix van jonge met wat oudere
mensen is vaak hard,’ weet directeur
Bruno Schneider. ‘Er zijn families waar
gedurende twee, drie generaties niemand
heeft gewerkt. Hoe kan iemand die nooit
heeft gewerkt en van wie ook de vader
nooit heeft gewerkt tegen zijn kinderen
zeggen dat ze hun best moeten doen op
school om een goede baan te krijgen?
Dat omkeren, is niet eenvoudig. We
proberen ze ook bewust te maken van
de veranderde wetgeving in verband met
werkloosheid. Dat ze van langsom minder
geld zullen krijgen. De reactie is dan vaak:
et alors?’
Nadia Bearzatto: ‘Ze geven zich daar

geen rekenschap van. Ze hebben er ook
geen idee van hoeveel mensen verdienen.
Ze denken dat een normaal loon tussen
3.000 en 4.000 euro ligt. Ze hebben geen
notie meer van het echte leven. Ik toon
ze dan mijn loonfiche, om te laten zien
wat ik maar verdien met mijn studies en
mijn anciënniteit. Ze moeten echt met de
voeten op de grond worden gezet.’
De grote vraag blijft natuurlijk of ze na
zo’n opleiding ook aan de slag kunnen.
Bruno Schneider: ‘Ze zijn in ieder geval
vaak fier op wat ze hebben geleerd. Ze
begrijpen dat werk wil zeggen dat je
mensen ontmoet. Deze opleiding staat
ook goed op hun cv. Tegelijk: wij creëren
ook geen werk. We zijn afhankelijk van
het economische weefsel, van de bedrijven
in de regio. We hielden onlangs met
lokale partners en met de gemeente een
werkbeurs. Een twintigtal bedrijven deed
mee, hoewel ze geen vacatures hadden.
Ze wilden de werklozen wel vertellen
wat ze verkeerd deden en hoe ze een
sollicitatie anders kunnen aanpakken.
Een kwartier voor de deuren open gingen,
stonden er al vijfhonderd mensen aan
te schuiven. Er zijn wel degelijk mensen

die werk zoeken. Het zijn niet allemaal
gepatenteerde luierikken.’
Omdat Perspectives de opleiding
tot klank- en lichttechnicus al zolang
organiseert, is er een netwerk gegroeid
van culturele centra die de organisatie
kennen en vertrouwen. Mensen die
de opleiding hebben gevolgd, kunnen
daar regelmatig terecht. Opleider
Philippe Juzwik: ‘De twee belangrijkste
culturele centra in de omgeving zijn die
van Seraing en Hoei. De meeste mensen
die er werken, komen van bij ons. Het is
ook werk met een groot verloop. Zeker
als je een gezin wil beginnen, houd je
dat avond- en nachtwerk niet lang vol.
Maar ondertussen bouwen ze een eigen
netwerkje op, of ze doen iets anders in
de sector.’
Bruno Schneider: ‘Met klank en licht

steken ze ook iets op over elektriciteit. Een
kerstmarkt? Gemeenten weten dat onze
mensen daar weg mee weten. We zijn
ook het land in Europa met de meeste
muziekfestivals. Er zijn er die tijdens de
week in een supermarkt werken en in het
weekend wat klank en licht doen op een
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festivalletje.’
Philippe Juzwik: ‘Als

ze naar de
Spiroudrome in Charleroi moeten
voor een optreden van Hugues Aufray,
vertrekken ze om 6 uur ’s ochtends om
alles op te stellen en uit te balanceren.
Na middernacht moet alles nog worden
afgebroken.Tegen de tijd dat ze terug zijn,
hebben ze er 22 uur op zitten. Als ze zo
twee dagen hebben, is dat al een ruime
werkweek.’

Nadia Bearzatto: ‘Het belangrijkste is

dat ze hun leven op poten hebben kunnen
zetten. Dat ze een basis meekregen. We
kunnen hen wel in contact brengen met
diensten die kunnen helpen met hun
gezondheid, met schuldproblemen, drugs.
Maar, ik zeg het nog een keer, we doen
dingen nooit in hun plaats. Ze moeten
autonoom leren werken en leven.’
Bruno Schneider: ‘Het zijn per slot van

rekening volwassen mensen. En ze leren
ook van elkaar, zoals vroeger leerlingen
leerden van gezellen en van meesters.’

een persoonlijke

aanpak werkt
Jongeren zijn de eerste slachtoffers van
de werkloosheidsgolf die Europa treft.
Volgens Eurostat had 21,4 procent
van de Europeanen tussen 15 en 24
jaar in december 2014 geen baan. In
sommige landen en grote steden loopt
de jeugdwerkloosheid op tot meer
dan 50 procent. Deze crisis treft alle
jongeren, maar toch vooral diegenen
die het minste onderwijs genoten. Een
diploma is nu nog meer dan tevoren de
beste garantie op werk (zie De Groof
& Elchardus, 2013). Tegelijk hebben
kinderen van laaggeschoolde ouders
nu minder kans dan tevoren om zelf
een (hoger) diploma te halen. In de
doorstroom naar de arbeidsmarkt
ontstaat er zo een dubbele kloof met
kinderen van hooggeschoolde ouders
(bron: OESO; zie ook PennAHEAD,
2015). De vrees bestaat dat er een
‘verloren generatie’ opgroeit, die haar
kansen op een betere toekomst ziet
afnemen door een combinatie van
schooluitval en werkloosheid (cfr. ILO,
2013). Die kwetsbare jongeren op
school houden en aan werk helpen,
wordt daarom een fundamentele
uitdaging en een prioriteit voor de hele
Europese samenleving (cfr. Europe 2020
Strategy), en dus ook voor België en zijn
spelers in het maatschappelijke veld.

Daarom zette de Stichting P&V
een uitgebreid programma op,
dat
wetenschappelijk
onderzoek
combineert met concrete actie. We
pleiten als stichting niet alleen voor
een betere begeleiding en integratie
van laaggeschoolde en/of werkloze
jongeren, we willen daarnaast ook
iets doen. Een brede projectoproep
over vroegtijdig schoolverlaten en
jeugdwerkloosheid
leverde
245
inzendingen op. Daaruit selecteerde
een jury van Belgische experts in
onderwijs, arbeidsbemiddeling en
armoedebestrijding zes projecten,
die beurzen kregen tussen 10.000 en
50.000 euro en die in deze publicatie
eerder werden voorgesteld. In dit
laatste hoofdstuk formuleren we
onze ervaringen en bespreken we de
resultaten, nadat we ze alle zes grondig
hebben gesproken en gevolgd. De
aanbevelingen die we uit het hele project
afleiden, worden na de slotconferentie
van 8 mei 2015 en de debatten die
er worden gevoerd op onze website
www.stichtingpv.be geplaatst.
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Wat is het doel van
de projecten?
Aangezien vroegtijdig schoolverlaten
geen eenduidige oorzaak heeft, kunnen
er ook geen eenduidige oplossingen
worden voor aangereikt. Er wordt in de
literatuur vaak op gewezen dat vroegtijdig
schoolverlaten vanuit verschillende
invalshoeken kan worden benaderd:
preventie, interventie en compensatie.
Preventieve maatregelen moeten zo
vroeg mogelijk in de schoolloopbaan
worden genomen om te voorkomen
dat er een situatie kan ontstaan die tot
vroegtijdig schoolverlaten kan leiden.
Met interventie worden maatregelen
bedoeld die de problemen opsporen
en aanpakken die tot schooluitval
kunnen leiden, voor het zover is.
Compenserende maatregelen bieden
onderwijs, opleiding en werkervaring
aan voor jongeren die toch uit de boot
zijn gevallen.
Er wordt doorgaans meer verwacht van
de eerste, preventieve benadering. Het
is namelijk efficiënter om de oorzaken
van vroegtijdig schoolverlaten aan
te pakken, dan de symptomen te
bestrijden als ze zich voordoen. Vaak
gaat het om maatregelen die door
het beleid kunnen worden genomen
– het onderwijsbeleid in het algemeen
of het schoolbeleid in het bijzonder.
Denk aan een kwalitatief voorschools
aanbod waaraan zoveel mogelijk
kinderen regelmatig deelnemen (EAC,
2014). Het betrekken van ouders bij de
school van hun kinderen, met inbegrip
van respect voor het thuismilieu (Byrne
& Smith, 2010, de Baat et al., 2014).
Het bevorderen van een positief
schoolklimaat (Byrne & Smith, 2010; de
Baat et al., 2014). Het zo vroeg mogelijk
in de schoolloopbaan inzetten van de
beste leerkrachten in de ‘moeilijkste’
scholen (Bron: SSL). Het uitstellen van

of, ten minste, een betere begeleiding
bij de studiekeuze (Nicaise et al., 2014).
Dat is alles bij elkaar een werk van
lange adem, waarvan de resultaten ook
pas op lange termijn kunnen worden
verwacht. Daarom is het ook belangrijk
om daarnaast aan interventie en
compensatie te doen, zodat jongeren
die uit de boot vallen of dreigen te
vallen zoveel mogelijk kunnen worden
opgepikt. Dat kan ook gemakkelijker
via projecten in of met scholen,
organisaties, buurtverenigingen, en zo
verder. De overgrote meerderheid
van de dossiers die ons werden
voorgesteld, probeerden dan ook om
aan interventie en compensatie te
doen.
Drie van onze laureaten proberen om
jongeren te helpen, die kans lopen
om de school te verlaten zonder
diploma. Zij nemen interveniërende
maatregelen.
Onderzoek heeft aangetoond dat
jongeren die de goede zin van de
school niet meer zien, spijbelen,
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grensoverschrijdend gedrag vertonen
en slechte resultaten halen, veel kans
maken om de school vroegtijdig te
verlaten. VZW De Schoolbrug en
ASBL Odyssée zijn twee organisaties
die proberen om op die risicofactoren
in te werken. Ze bieden zowel op het
niveau van de klas als van de leerling
zelf ondersteuning – zonder dat ze
daarbij het netwerk van de ouders en
de leerkrachten uit het oog verliezen.
Ze proberen op die manier om het
wederzijdse begrip tussen leerlingen
onderling en tussen leerlingen en
leerkrachten te bevorderen en
individuele problemen aan te pakken,
ook als die niet met de school te maken
hebben. De idee is om leerlingen zo
naar het onderwijs terug te brengen.
La Teignouse AMO van haar kant
probeert om de studieresultaten en
succeservaringen van schoolgaande
jongeren met individuele tutoraten te
verbeteren. Die praktijk smeedt een
band tussen leerlingen en bevordert
succesvolle
overgangen
in
de
schoolloopbaan.

Twee van onze laureaten bieden
jongeren die uit de boot zijn gevallen
kansen van vorming aan en werken op
die manier aan compensatie voor de
gevolgen van vroegtijdig schoolverlaten.
Het Vormingscentrum Molenbeek
(Foyer) probeert om leerplichtige
jongeren die nooit in het reguliere
onderwijs zijn geraakt toch de nodige
basiscompetenties bij te brengen
die nodig zijn om toch de stap naar
het reguliere (deeltijdse) onderwijs
of de arbeidsmarkt te zetten. ASBL
Perspectives organiseert opleidingen
voor langdurig werkloze, vaak
laaggeschoolde personen. Ze reikt hen
ook een aantal competenties aan, die
nodig zijn voor een verdere opleiding
of om een baan te krijgen.
Alleen Werkvormm VZW probeert
om met zijn project iets aan de preventie
van vroegtijdig schoolverlaten te doen.
De bedoeling was om kinderen tussen
10 en 14 jaar (en hun ouders) uit
kwetsbare wijken door een partnerschap met Formaat Antwerpen
bewust te maken van hun eventuele
technische talenten, door ze in hun
vrije tijd prikkelende technische ateliers

aan te bieden. Die oefening zou op
relatief korte termijn tot motivatie,
zelfwaardering en een positieve
studiekeuze en toekomstvisie kunnen
leiden – en op lange termijn door het
wegwerken van vooroordelen mogelijk
tot een herwaardering van bepaalde
technische en beroepsrichtingen in het
onderwijs. Dit project was het enige met
een volledig nieuwe opzet. Het bouwde
niet verder op een al lopende activiteit
of interventie van de organisatie. De vijf
andere projecten waren wel al actief
op het domein waarop ze een voorstel
indienden.Werkvormm had het daarom
ook moeilijker om zijn vooropgestelde
doelen te bereiken. Maar dat wil niet
zeggen dat er niets werd gerealiseerd
en dat er geen lessen werden getrokken.
Er werden met de inbreng van
jongeren andersoortige werkbanken
ontworpen en gefabriceerd. Er werden
kinderateliers gegeven en vrijwilligers
gevonden om de ateliers te animeren.
Werkvormm en Formaat zelf vonden
de resultaten voorlopig onvoldoende.
Het was hun ambitie om in een reëel
technisch aanbod te voorzien, maar
het vinden van voldoende technisch
onderlegde personen om de ateliers op
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regelmatige basis te kunnen aanbieden
bleek niet gemakkelijk. Ze gingen daarom
op zoek naar andere invalshoeken en
partners om het project bij te stellen.
De resultaten daarvan waren bij het
schrijven van deze conclusies niet
beschikbaar. Die ervaring leert wel dat
de investering in tijd die nodig is om
een ambitieus project op te zetten en
tot een goed einde te brengen niet
mag worden onderschat. Zelfs voor de
organisaties met een lange staat van
dienst en veel ervaring in het werk met
scholen, leerkrachten en/of jongeren is
het niet vanzelfsprekend om activiteiten
naar andere regio’s of doelgroepen uit
te breiden.

Wat bereiken de
projecten?
Wat hebben die projecten ons nu
geleerd? Wat hebben ze bereikt?
Hoeveel jongeren werden bij hun
werking betrokken? Belangrijk is dat het
hier niet om een evaluatieonderzoek
gaat, waarbij de situatie van een
bepaalde groep jongeren na een
project worden vergeleken met
de situatie ervoor. Of waarbij een
bepaalde groep die aan een project
heeft deelgenomen, wordt vergeleken
met een gelijkaardige groep die niet
aan dat project heeft deelgenomen.
Dat was in het kader van dit project
niet mogelijk. De literatuur leert
trouwens dat dergelijke rigoureuze
wetenschappelijke evaluaties schaars
zijn (zie Eurofound, 2012; de Baat et al.,
2014).
De grootste doelgroep van projecten die
werken rond vroegtijdig schoolverlaten
en jeugdwerkloosheid zijn jongeren die
op verschillende vlakken kwetsbaar zijn.
Dat vormt een bijkomend probleem
om conclusies te trekken uit evaluaties.
Alle onderzoeken maken namelijk
duidelijk dat vroegtijdig schoolverlaten
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niet één oorzaak heeft. Het proces
van opgestapelde gebeurtenissen en
risico’s sinds de kindertijd, maakt de
kans groot om de school te verlaten
zonder diploma. Het is daarom ook
niet gemakkelijk om dat proces, relatief
laat en zeker na de schoolcarrière, door
een bepaalde interventie om te buigen.
Wel is het mogelijk om te proberen
om met een bepaald project voor een
beperkte groep jongeren het verschil
te maken. Dat is precies wat onze zes
laureaten proberen te doen.

De cijfers
Niet alle projecten kunnen nagaan wat
het resultaat is van hun interventie.
Dat is vooral moeilijk voor projecten
die relatief vroeg in de schoolloopbaan
willen ingrijpen. Pas jaren later wordt
duidelijk hoeveel jongeren hun diploma
hebben gehaald en/of werk hebben
gevonden. Organisaties beschikken niet
over de middelen om jongeren over een
zo lange termijn te volgen. De evaluatie
is ook moeilijk als projecten pas recent
zijn opgestart, zoals Werkvormm en
De Schoolbrug. Projecten worden in
het begin vaak bijgesteld op basis van
ervaringen en inzichten, die niet waren
voorzien. Veel time-outprojecten halen
probleemleerlingen een tijd uit de klas
en/of de school. De Schoolbrug merkte
enkele jaren geleden dat het intensief
werken met die leerlingen door ze uit
de klas en/of de school te halen de
negatieve bijwerking had dat ze hun
plek nadien moeilijk opnieuw konden
innemen. De andere klasgenoten en
de leerkrachten waren niet bij het
proces betrokken. Zij hadden nog
het oude beeld van de leerling in
het achterhoofd. Het resultaat was

dat de betrokken leerling schoolse
achterstand opliep. Ze gingen daarom
op zoek naar een manier om jongeren
weer bij de klas te laten aansluiten,
zonder dat ze achterstand oplopen.
Die aanpak bleek te werken, maar
bevindt zich nog in een experimentele
fase. De methodiekenkoffer van De
Schoolbrug, die door de Stichting P&V
mee wordt gefinancierd, bouwt voort
op de ervaringen van de voorbije jaren
en zal de methodieken die het beste
werken integreren.
Ook het tutoraatproject van La
Teignouse AMO bestaat nog maar
enkele jaren en is in de loop van het
proces bijgesteld. Met de steun van
de Stichting werd het project op
twee nieuwe locaties aangeboden en
werden vormingen georganiseerd voor
de tutors. Dit schooljaar werden in de
verschillende afdelingen 57 leerlingen
begeleid. Negentig procent van de
jongeren die met een trimestrieel
contract beginnen, doen het ook uit.
De meesten blijven een heel schooljaar
in het project. Deze aanpak is geen

32

mirakeloplossing voor jongeren met
zeer zwakke schoolresultaten. Maar
jongeren die op de rand schipperen,
kunnen op deze manier wel worden
geholpen om het jaar met succes af
te maken. Ook hebben tutoraten een
positief effect op het zelfvertrouwen
van de jongeren. Ze nemen vaker het
woord in de klas en tonen meer initiatief.
De vertrouwensband die ze opbouwen
met een oudere jongere uit de school
of de buurt maakt dat ze beter ingebed
zijn in hun sociale milieu en maakt de
schoolse overgangen gemakkelijker. Dat
zijn allemaal elementen die uiteindelijk
het verschil kunnen maken en kunnen
uitmaken of een jongere net wel op
school blijft en een diploma haalt.
Odyssée heeft meer dan tien jaar
ervaring met interventies in Brusselse
scholen. De organisatie bundelde haar
methodologie in een boek (Roubaud
& Sztencel, 2012) en begeleidde in
het schooljaar 2013-2014 meer dan
550 jongeren uit 17 scholen1. Dat
gebeurde voor een vijfde van die
groep op individuele basis en voor de

rest in groepssessies. Van de jongeren
die op individuele basis werden
gecontacteerd, was 90 procent bereid
om een gesprekspartner van Odyssée
te ontmoeten. Na de persoonlijke
begeleiding bleef 85 procent van
hen tot juni op school. De kleine
personeelsbezetting maakt dat het
voor Odyssée niet mogelijk is om
op te volgen of alle jongeren na de
zomer nog op school zijn, maar zij die
dat willen kunnen altijd opnieuw een
beroep doen op de organisatie voor
verdere begeleiding. Odyssée weet uit
ervaring dat scholen het best geplaatst
zijn om jongeren die afhaken snel te
herkennen. Zo kan de organisatie die
jongeren gericht opzoeken en helpen.
De vaststelling dat het niet de jongeren
of hun ouders zijn die hulp moeten
vragen, maar dat Odyssée de stap zet
maakt mee het succes van het project
uit. Als Odyssée jongeren of hun ouders
benadert, is dat altijd met de boodschap
dat de school zich zorgen maakt.
Vormingscentrum Molenbeek ging
met de steun van de Stichting onder

meer na hoe het met oud-leerlingen
is gesteld. Van de 202 jongeren die er
tussen 2008 en 2014 een traject volgden, konden ze er 102 contacteren2.
Van die 102 jongeren heeft bijna de
helft (48 procent) een onderwijs- of
arbeidsgerichte bezigheid. Veertig
van die 102 jongeren volgden tijdens
hun tijd op het centrum naast hun
Persoonlijk Ontwikkelingstraject (POT)
ook een brugproject, met een eerste
werkervaring. Zij blijken het best naar
regulier werk of naar beroepsopleidingen
te zijn doorgestroomd (60 procent).
Ook wie slechts over een beperkte
schoolse basis beschikt, kan zo via
een brugproject proeven van een
haalbare werkomgeving en ontdekken
of een sector hem of haar ligt. Dat
vergemakkelijkt het pad naar een
baan. De voorwaarden om in een
brugproject te starten, zijn eenvoudig.
Het gaat om regelmatig op het
Vormingscentrum aanwezig zijn en
op tijd komen. Dat betekent wel dat
het vooral gemotiveerde jongeren zijn
met familiale steun om door te zetten,
die een eerste werkervaring kunnen
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opdoen en die zo later meer kans
hebben om een job te vinden.
Ook Perspectives houdt op korte
termijn bij hoe het zijn oud-leerlingen
vergaat. Gemiddeld maakt 20 tot 25
procent van de jongeren de vorming
van negen maanden niet af. Ze stoppen
omdat de richting hen niet ligt of
om andere, vaak medische redenen.
Zo’n 40 procent slaagt er wel in om
daarna werk te vinden of volgt verder
een opleiding met uitzicht op een
diploma3. Een kleine 30 procent heeft
het moeilijk om werk te vinden, heeft
kortstondige jobs of wordt naar andere
opleidingsmodules
geheroriënteerd.
Tenslotte raakt Perspectives het spoor
van 10 tot 15 procent van zijn cursisten
kwijt. Maar door te vertrekken van
de interesse van de cursisten voor
muziek en festivals, slaagt Perspectives
er wel in om laaggeschoolde en/
of langdurig werkloze jongeren
een aantal basiscompetenties bij te
brengen. Op maat en via zeer concrete
projecten wordt ze een elementaire
kennis van wiskunde, elektriciteit,
Engels, … bijgebracht. Daarmee zijn
ze al na enkele maanden in staat om
een eigen geautomatiseerd licht- en
geluidspektakel in elkaar te zetten. Die
ervaring van succes is een motivatie
om door te zetten.

1

Het exacte cijfer voor het schooljaar 2014-2015 is
nog niet gekend, maar gezien er dit schooljaar met
20 Brusselse scholen is samengewerkt, zal het ten
minste om een gelijkaardig aantal gaan.

2

Het was niet mogelijk de andere 100 te bereiken.
Wellicht zijn velen verhuisd of geëmigreerd.

3

Net als bij het Vormingscentrum Foyer, krijgen
de leerlingen na het afronden van de vorming
bij Perspectives geen diploma of officieel erkend
certificaat, maar een bewijs of attest dat ze aan de
vorming hebben deelgenomen. Vandaar dat sommigen verder studeren om een diploma te halen.

Een persoonlijke, integrale aanpakt werkt
(het beste)
Een persoonlijke en doorgedreven
aanpak geeft de beste resultaten. Dat
blijkt altijd weer in het onderzoek en de
literatuur, de gesprekken met experts
en de werking van de projecten. Zeker
in het geval van de meest kwetsbare
jongeren. De aanpak van vroegtijdig
schoolverlaten en de integratie op
de arbeidsmarkt, die erop moet
volgen, vraagt dat de problematiek
vanuit verschillende invalshoeken
wordt benaderd. Als jongeren op
school afhaken, gebeurt dat meestal
pas na een aaneenschakeling en een
opstapeling van feiten en voorvallen.
Vaak al vanaf de kindertijd. Het is
daarom noodzakelijk om ook voor
de onderliggende problemen een
oplossing te vinden. Het is onbegonnen
werk om dat te doen, zonder de
omgeving van de jongere – zijn ouders,
zijn leerkrachten en klasgenoten – bij
dat proces te betrekken.
Hoewel de aard van de begeleiding
verschilt in duur en intensiteit, zetten al
onze laureaten in op zo’n persoonlijke
aanpak. Er kan misschien zelfs worden
geconcludeerd dat hoe algemener,
minder persoonlijk de aanpak, hoe
moeilijker het is om bij kwetsbare
jongeren resultaten te boeken.
Verschillende onderzoeken besluiten
dat bepaalde interventies om vroegtijdig
schoolverlaten te voorkomen of om
te buigen, die zich richten op zoveel
mogelijk jongeren en/of die laat in de
schoolloopbaan worden doorgevoerd,
voornamelijk werken bij jongeren met
de minste handicaps in termen van
sociale achtergrond en/of persoonlijke
problemen
(zie
verschillende
hoofdstukken in De Groof & Elchardus,
2013). Interventies die specifiek op
kwetsbare groepen zijn gericht, lijken

wel vruchten af te werpen4. Maar ze
vragen om een intensievere aanpak op
lange termijn en bereiken in verhouding
minder jongeren.
Het is zoeken naar een evenwicht
tussen de effectiviteit van een maatregel
en de efficiëntie ervan. De eerste stelt
de vraag in welke mate het beoogd
doel wordt bereikt. De twee gaat na
hoeveel middelen er worden gebruikt
om het doel te bereiken en/of hoeveel
personen er worden bereikt. Effectieve
maatregelen zijn niet altijd efficiënt.
Omgekeerd zijn efficiënte maatregelen
niet altijd effectief voor de beoogde
doelgroep. De evaluatieonderzoeken
van TIER, het Top Institute for Evidence
Based Education Research, wijzen
bijvoorbeeld uit dat beleid gericht
op het terugdringen van vroegtijdig
schoolverlaten
aangepast
moet
zijn aan de noden van het individu.
De complexe interactie tussen het
thuismilieu, de school en de omgeving
maken dat sommige jongeren net
wel of net niet met een diploma uit
het onderwijs stromen (De Witte
et al., 2014). Die aanpak kost geld.
Maar vroegtijdig schoolverlaten en de
periodes van werkloosheid en precaire
arbeidsstatuten die ermee samengaan,
hebben ook een prijs – zowel voor
de samenleving als voor het individu
(Eurofound, 2012). Volgens De Witte
(2014) verdient elke euro die in een
beleid tegen vroegtijdig schoolverlaten
wordt geïnvesteerd zichzelf ruim acht
keer terug.
Een tussenoplossing kan zijn om een
intensieve, effectieve begeleiding op te
zetten en te ondersteunen, die daarna
aan scholen, leerkrachten, begeleiders,
… wordt overgedragen. Die hebben
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dan de knowhow om de begeleiding
zonder of met minder externe hulp en
middelen verder te zetten. Dat is ook
de piste die enkele van onze laureaten
proberen te bewandelen. Naast de
begeleiding van leerlingen en sommige
van hun ouders bood Odyssée,
bijvoorbeeld, tijdens het schooljaar
2013-2014 ook vormingssessies aan
voor meer dan 120 leerkrachten en
opvoeders. De bedoeling van die
sessies is om ze risicokenmerken van
vroegtijdig schoolverlaten te doen
herkennen en hen methoden aan
te reiken om daarmee om te gaan.
Odyssée probeert zijn methodologie
ook verder te verspreiden door zijn
werking uit te breiden naar Wallonië.
De organisatie heeft daar ondertussen
vijf partnerschappen afgesloten en is
in gesprek met acht geïnteresseerde
scholen.
De Schoolbrug begeleidt gedurende
het hele schooljaar 2014-2015 drie
klassen uit drie verschillende scholen,
met een totaal van 36 leerlingen – plus
14 ouders van risicoleerlingen. Ze slaagt
er daarnaast in om 25 leerkrachten
van die klassen te betrekken bij de
sessies. Die maken zo kennis met de
methodieken en met de werkwijze,
om ze later zelf te kunnen toepassen.
De bedoeling van De Schoolbrug is
om het project uiteindelijk aan de
school te kunnen overdragen. De
organisatie ontwikkelde ook een
methodiekenkoffer, die door scholen
kan worden gebruikt die niet door De
Schoolbrug worden begeleid. Daarnaast
wordt ook voorzien in workshops voor
studenten in de lerarenopleiding en
voor lerarenopleiders. Het is belangrijk
dat ze weten wat het betekent om in
de grootstad les te geven en dat ze

leren hoe ze het best kunnen omgaan
met de uitdagingen die zich stellen.
Een andere tussenoplossing bestaat
er in om op klasniveau te werken. De
Schoolbrug doet dat en voor een deel
Odyssée ook5. Op die manier worden
niet alleen individuele leerlingen
afzonderlijk geholpen, maar de hele
klas met hen. Die aanpak laat toe om
niet alleen individuele problemen te
behandelen, maar tegelijk te werken aan
het klimaat in de klas en aan de banden
tussen de leerlingen onderling en tussen
de leerlingen en de leerkrachten. Zo
wordt op twee manieren geprobeerd
om vroegtijdig schoolverlaten tegen te
gaan. Met een deel van de steun van de
Stichting P&V stelde Vormingscentrum
Molenbeek een Roma-coach aan voor
drie maanden. Die coach was een oudleerling van het centrum en was zelf uit
de Romagemeenschap afkomstig. Dat
had enerzijds het voordeel dat hij zich
goed in de situatie van de leerlingen
kon inleven, terwijl hij anderzijds gold
als een positief rolmodel. Hij hielp de
leerlingen met persoonlijke en familiale
problemen, begeleidde ze bij een
eventueel bezoek aan een arbeidsplaats
of Centrum voor Deeltijds Onderwijs
(CDO). Hij maakte het contact met de
ouders ook gemakkelijker. En zeker dat
laatste is van groot belang, aangezien
Roma-jongeren de steun van hun
ouders als de belangrijkste factor of kans
zien om een positief onderwijstraject
te volgen.
Een recente evaluatie van een
gelijkaardig coachingprogramma in
het beroepssecundair onderwijs in
Nederland, zij het met een minder
kwetsbaar publiek, toont aan dat die
manier van werken het vroegtijdig

schoolverlaten na één jaar met 40 procent
kan laten dalen. Dit in vergelijking met
een groep die de gewone begeleiding
kreeg, zonder extra coaching. In dat
experiment werden aan elke klas twee
coaches toegewezen. Ze werkten aan
studievaardigheden zoals planning en
organisatie, ze hielpen bij persoonlijke
problemen en onderhielden het
contact met de ouders.Vooral jongeren
met een verhoogde kans op voortijdig
schoolverlaten – oudere leerlingen,
mannelijke leerlingen en leerlingen met
een lagere sociaaleconomische status
– hadden daar baat bij. Er werden
ook kosten-batenanalyses gemaakt.
Die lijken er op te wijzen dat de
maatschappelijke opbrengst bij één jaar
intensieve coaching groter is dan de
maatschappelijke kost (Van der Steeg,
et al., 2012)6.
De projecten en literatuur leren ons
dat vroegtijdig schoolverlaten kan
aangepakt worden via een persoonlijke
en integrale aanpak. Altijd moet er
rekening worden gehouden met de
bagage die de jongeren meedragen. Die
kan de werking van projecten moeilijker
maken en de afloop onzeker. Neem
de werking van Vormingscentrum
Molenbeek. Het is noodzakelijk om de
resultaten tegen het licht te houden
van de vele negatieve ervaringen die
zowel de jongeren als hun ouders
meedragen en de allesbepalende rol
die de familie in de Roma-gemeenschap
speelt. De opleidingen die Perspectives
organiseert, richten zich tot langdurig
werklozen met een zeer grote afstand
tot de arbeidsmarkt. Ze hebben vaak
geen diploma secundair onderwijs en
soms zelfs geen getuigschrift van het
lager onderwijs. Maar zelfs bij deze
kwetsbare doelgroepen blijkt het
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mogelijk mooie resultaten te boeken,
waarbij jongeren competenties wordt
bijgebracht en betere kansen wordt
gegeven op de arbeidsmarkt.

4

Cfr. De Witte & Cabus, 2013 voor wetenschappelijke evaluaties van goed werkende interventies.
Een succesvolle aanpak blijkt bijvoorbeeld het
systematisch opzoeken van spijbelende leerlingen
thuis. Samen met de jongere en ouders wordt dan
naar een oplossing gezocht voor de onderliggende
problemen.

5

De Schoolbrug begeleidt wekelijks een aantal klassen op school gedurende een heel schooljaar, à
rato van ongeveer 2 uur per week. Odyssée biedt
individuele begeleidingen buiten de schooluren
aan leerlingen die hen door de school werden
doorverwezen. Daarnaast richten ze klasbegeleidingen in tijdens de schooluren, maar op een
andere locatie dan de school. Deze ateliers dienen
om het zelfvertrouwen op te krikken, te werken
aan sociale vaardigheden ….

6

Het effect na twee jaar coaching was procentueel
slechts licht groter, wat betekent dat de belangrijkste winst te behalen was in het eerste jaar van de
coaching. Na twee jaar coaching waren de kosten
dan ook hoger dan de baten.
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