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VOORWOORD 
Beste lezer 

  

Een sterke stad heeft sterke scholen nodig. Sterke scholen hebben een sterke stad nodig. Gelukkig 

kunnen we trots zijn op het onderwijs in onze stad. Met ruim 120.000 kleuters, scholieren en 

studenten is Gent niet voor niets dé onderwijsstad van Vlaanderen. Gentse schoolteams weten van 

aanpakken en laten zich niet afschrikken door de grote uitdagingen waar het onderwijs vandaag voor 

staat. 

  

Die uitdagingen zijn - in het bijzonder in een stedelijke context - niet gering. Onaanvaardbaar veel 

jongeren verlaten de schoolbanken zonder kwalificatie. Deze vroegtijdige schoolverlaters betreden 

de samenleving en de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie met alle gevolgen van dien. 

  

Vroegtijdig schoolverlaten is zo goed als altijd een complex en individueel verhaal. Spijbelen, 

zittenblijven, terechtkomen in de waterval en demotivatie zijn belangrijke voorspellers.  

 

Oplossingen vinden is niet eenvoudig. Toch gaat  dit plan net daarover. Het is de aanzet voor onze 

gezamenlijke zoektocht  om onze schoolgaande jeugd aan boord te houden. Bij het uitschrijven van 

dit plan namen we vanzelfsprekend ook de conceptnota ter zake van minister van Onderwijs Hilde 

Crevits ter hand en gingen we in overleg met tal van stakeholders. 

 

Bij dit Gents plan vroegtijdig schoolverlaten hoort ook een charter. Onder de noemer ‘Operatie 

Geslaagd’  brengt de Stad Gent over de netten heen een brede Gentse beweging op de been. Een 

beweging die het terugdringen van het vroegtijdig schoolverlaten hoog op de agenda plaatst en 

gedragen wordt door scholen. Veranderingen in het onderwijs kunnen enkel succesvol zijn als ze van 

onderuit gedragen en ontwikkeld worden door de professionals die het elke dag waarmaken in de 

klas en op school. 

 

Scholen kunnen veel maar niet alles. Scholen die hun schouders zetten onder ‘Operatie Geslaagd’ 

mogen rekenen op een gedegen ondersteuning door Stad Gent. Als lokale overheid nemen we 

hiermee meer dan onze verantwoordelijkheid. Het Onderwijscentrum Gent - een nieuwe 

netoverschrijdende dienst - zal de steun coördineren die we als stad aan alle scholen aanbieden. Het 

is een aanspreekpunt voor iedereen die in deze stad beroepsmatig met onderwijs bezig is.  

  

Centraal in dit plan staan natuurlijk de jongeren. We schreven dit plan in samenspraak mét hen. We 

vertrekken vanuit hun krachten en talenten. Hun oproep voor een positief schoolklimaat zetten we 

om in een positief plan. Met Operatie Geslaagd slaan we de handen in elkaar en zetten onze 

schouders onder hun toekomst. 

 

Elke Decruynaere 

Schepen van Onderwijs van de Stad Gent 
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1. Situering 
 

 

1.1. Wat is vroegtijdig schoolverlaten (vsv) en waarom is het een probleem? 

 
 

Jongeren die zonder onderwijskwalificatie aan hun beroepsloopbaan beginnen lopen meer risico op 

(langdurige) werkloosheid. Bovendien komen ze vaak in jobs terecht met weinig tot geen autonomie, 

weinig kansen om zich professioneel te ontwikkelen of perspectieven op doorgroeien. In de 

toekomst zal amper 1 op de 10 jobs voor hen bereikbaar zijn. 

 

De cijfers zijn in Gent, net als in andere grootsteden, aanzienlijk hoger dan het Vlaamse gemiddelde 

en de doelstellingen die de Vlaamse en Europese beleidskaders vooropstellen.  

 

In het schooljaar 2009-2010 verliet 17,5 %1 of 778 leerlingen in de Gentse scholen het 

leerplichtonderwijs zonder kwalificatie. In het schooljaar 2012-2013 verliet 16,8 % van de jongeren 

ongekwalificeerd het leerplichtonderwijs. In het schooljaar 2013-2014 verlieten 17,4 % of 719 

jongeren hun Gentse school zonder diploma. In onze beleidsnota Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 

hebben we de ambitie geformuleerd om het aantal vroegtijdige schoolverlaters met een kwart te 

doen dalen. Dat betekent een daling met 4,35 % tot 13,05 % tegen 2020 (referentieschooljaar 2013-

2014). 

 

 

1.2. Een complex probleem dat een geïntegreerde aanpak vereist 

Een plan dat vroegtijdig schoolverlaten met 

succes wil aanpakken, moet rekening houden 

met een aantal belangrijke kenmerken van het 

fenomeen.  

 

Vroegtijdig de school verlaten is geen 

beslissing die jongeren plotseling en op basis 

van één heldere, duidelijke reden nemen. Het 

is een cumulatief proces van afhaken 

                                                           
 
1
 We kiezen voor de Vlaamse onderwijsstatistieken als bron, en niet voor de studie van het Steunpunt 

Schoolloopbanen ‘Vroege schoolverlaters in Vlaanderen in 2010’. Die laatste studie verschafte ons de eerste 
cijfers, maar die zijn niet longitudinaal (verspreid over meerdere jaren). De cijfers die het ministerie later 
ontsloot, zijn dat wel. De gepubliceerde Vlaamse onderwijsstatistieken zijn tot op heden beperkt tot schooljaar 
2012-2013. Het Lokaal Overlegplatform (LOP)  secundair onderwijs heeft wel al de Gentse cijfers voor 2013-
2014 ter beschikking. Omdat we ons baseren op de meest actuele cijfers, gebruiken we het schooljaar 2013-
2014 als referentiejaar. We verwijzen naar bijlage 2 voor een uitgebreid overzicht. 

Een vroegtijdig schoolverlater van schooljaar x is een leerling die op 1 februari van het jaar x op 
de schoolbanken zat, en op 1 februari schooljaar x+1 niet meer, en die geen voldoende 
kwalificatie behaald heeft.1  
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(‘disengagement’). Daarom moeten we preventieve maatregelen vroeg inzetten, en ons niet enkel 

richten op de zichtbare factoren, maar ook op de onderliggende oorzaken die, beetje bij beetje, 

leiden tot de beslissing van de jongere om de school vroegtijdig te verlaten.  

 

Preventie gaat over het aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten vooraleer de eerste symptomen 

zichtbaar zijn. Interventie wordt gedefinieerd als maatregelen die beginnende moeilijkheden tijdens 

een vroeg stadium aanpakken.2  Compensatie slaat op maatregelen die jongeren die het 

leerplichtonderwijs al verlaten hebben de mogelijkheid bieden om toch een onderwijskwalificatie te 

halen. 

 

Vroegtijdig schoolverlaten terugdringen vereist een geïntegreerde aanpak:  

- De focus mag niet enkel liggen op het veranderen van de leerling  

- Op verschillende niveaus: holistische benadering van een proces dat voldoende lang 

volgehouden wordt in de tijd3  

o van individu tot structuur  

o micro – meso – macro  

- In verschillende contexten: zowel binnen als buiten de school  

- Op verschillende beleidsdomeinen: onderwijs, werk, welzijn, vrije tijd, cultuur en dus 

multidisciplinair  

- Maar tegelijk 1 op 1 relaties ontwikkelen  

o Belang van relaties leerkrachten-leerlingen  

o Belang van duidelijk aanspreekpunt voor leerling  

o Belang van relaties leerkrachten – ouders 

o Belang van relaties ouders - leerlingen 

- Belang van ’early warning systems’: identificatie en monitoring zijn belangrijk  

- Duidelijke coördinatie, afspraken en contactpersonen: uitwerken van een structuur binnen de 

school (leerkrachten en leerlingen) en met betrokken partners.  

 

 

1.3. De rol van de lokale overheid – op welke manier creëren we meerwaarde? 

Dit plan bevat de selectie van de maatregelen die de Stad uitvoert: hoe we als lokale overheid het 

verschil zullen maken4. De regie en een deel van de uitvoering van het plan is de opdracht van het 

Onderwijscentrum Gent. Deze stadsdienst5 staat in voor de voorbereiding en uitvoering van het 

Gentse lokale onderwijsbeleid. Hij biedt een dienstverlening aan alle onderwijsinstellingen op het 

grondgebied, netonafhankelijk en voor alle niveaus. Hij zorgt voor de verbindingen tussen het 

onderwijs en de andere beleidsdomeinen. 

 

                                                           
 
2
 Preventie en interventie worden gedefinieerd zoals door de Europese Raad wordt voorgesteld. Het 

onderscheid tussen de twee is niet altijd even strikt te maken. 
3 Onderzoek toont aan dat geïsoleerde acties slechts een beperkte impact hebben, en dat acties met een 
duurzaam effect langer volgehouden worden in de tijd en verschillende niveaus meenemen.  
4
 Een lokaal probleem vraagt een lokale aanpak: het Vlaamse beleid geeft een algemene richting, het lokaal 

beleid de exacte coördinaten 
5
 Het Onderwijscentrum Gent is in oprichting en zal in april 2016 gelanceerd worden.  
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Het Onderwijscentrum Gent vervult een faciliterende rol zodat de scholen sterker staan om de 

uitdagingen aan te gaan. Alle acties in zijn werking vormen een aanbod waar scholen al dan niet op 

ingaan. Daarbij wendt het Onderwijscentrum de slagkracht aan die een lokaal bestuur kan bieden 

door samen te werken met andere beleidsdomeinen en cruciale spelers zoals andere stadsdiensten, 

het OCMW, de VDAB e.a.  

 

Het Onderwijscentrum Gent maakt het onderwijsondersteunende aanbod rond de school 

transparant en toegankelijk en zet in op het delen van goede praktijken. Het investeert in de opbouw 

van kennis en expertise, data-analyse en monitoring van vroegtijdig schoolverlaten, en in het delen 

van die kennis en het wetenschappelijk onderzoek met de scholen. Daarbij streeft het centrum 

ernaar om ook in een Gentse dimensie te voorzien.  

 

In het kader van de oprichting van het Onderwijscentrum Gent worden alle acties in dit plan 

momenteel geconcretiseerd. Met alle secundaire scholen die het charter ‘Operatie Geslaagd’ 

ondertekenen, zal een actieplan op maat uitgewerkt worden. 

 

Het Onderwijscentrum Gent gaat daarvoor op basis van data en analyse in dialoog met de scholen op 

zijn grondgebied en inspireert de scholen met een gamma aan mogelijke acties. Bij het opstellen van 

het schooleigen actieplan spelen we  in op de bestaande dynamiek in scholen.  

 

Om dergelijk maatwerk mogelijk te maken, werkt het Onderwijscentrum Gent zowel vraag- als 

aanbodgestuurd en houdt het rekening met het subsidiariteitsprincipe. Binnen het aanbod waarvoor 

normaal gezien de netgebonden begeleidingsdiensten worden ingeschakeld, focust het centrum zich 

bijvoorbeeld op zaken waar de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD’s) onvoldoende antwoord 

op kunnen bieden vanwege de grootstedelijke context.   

 

Het Onderwijscentrum Gent heeft een faciliterende rol. Dat wil zeggen dat het de scholen en andere 

betrokken partners samenbrengt, begeleidt en ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van acties 

en projecten. We zorgen ervoor dat de school uitvoerder en eigenaar is, en niet het 

Onderwijscentrum. We stellen daarvoor ‘how to’s’ ter beschikking. Dat kan bijvoorbeeld gaan over 

specifieke trainingen voor verschillende leden van het schoolteam en ervoor zorgen dat betrokkenen 

kunnen leren van elkaar (lerende netwerken, intervisie).   

 

Het Onderwijscentrum Gent investeert voorts in (onderwijsondersteunende) dienstverlening aan de 

scholen. Ten eerste via subsidies aan externe organisaties die ondersteuning bieden die versterkend 

is voor het onderwijs; ten tweede door operationele werking, zoals brugfiguren en brede school. 

 

Alle acties dragen bij aan de structurele inbedding van een beleid tegen vroegtijdig schoolverlaten op 

school: de dagelijkse werkprocessen zijn blijvend veranderend (we willen continuïteit, geen ‘one 

shots’). Het beleidsvoerend vermogen van de school is met andere woorden verhoogd. 
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1.4.  Scope van het Plan 

Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen vereist maatregelen en initiatieven voor alle leeftijden en 

begint al in de peutertuin. De Stad heeft via het flankerend onderwijsbeleid al een werking 

opgebouwd voor het basisonderwijs. Vanaf het secundair onderwijs is er op dit moment veel minder 

ondersteuning, en het bestaande aanbod is vooral gericht op interventie. Daarom willen we vooral 

daar extra inspanningen leveren. 

 

De acties in dit plan zijn dus slechts een selectie uit het totale beleid dat de Stad voert rond 

vroegtijdig schoolverlaten. Zonder die focus loopt het plan het risico te breed uit te waaieren, en zou 

het bovendien een tweede beleidsnota worden. 

Daarom belicht het enerzijds enkel het 

(ver)nieuw(d)e beleid, en focust het anderzijds op 

acties op het niveau van het secundair onderwijs.  

 

Uiteraard blijven we inzetten op de jonge 

kinderen. Een goede start is immers essentieel. 

We blijven ons inspannen om kinderen een goede 

basis te geven en de randvoorwaarden te creëren 

die ze nodig hebben om tot leren te komen.  

 

De uitbouw van een behoeftedekkend aanbod in de kinderopvang voor baby’s en peuters is daarbij 

cruciaal. Via het centrale aanmeldingsregister meldjeaan.be maximaliseren we het aantal 

inschrijvingen in het kleuteronderwijs. We zorgen ervoor dat het belang van kleuteronderwijs erkend 

en gedragen wordt door alle ouders.  

 

De Brugfiguren zorgen voor de afstemming en de dialoog tussen de school, het gezin en de buurt. Ze 

zijn een belangrijke actor om de kloof tussen de school en de thuiscultuur te dichten. Samen met het 

schoolteam geven ze de samenwerking met de ouders vorm. We zetten in op taalstimulering en 

meertaligheid via een rijke taalomgeving op school, thuis en in de vrije tijd. Taal leer je niet enkel in 

de klas, informeel leren in de vrije tijd is minstens zo belangrijk: we versterken dan ook de toeleiding 

naar het aanbod van partners. 

 

We blijven inzetten op een rijke en kwaliteitsvolle brede leeromgeving. Door een goede inbedding in 

de wijk en een goed netwerk kan de school kansarme jongeren kansen bieden. De Stad investeert in 

een aanbod aan naschoolse activiteiten binnen de schoolmuren, buiten de schooluren. Deze Brede 

Schoolwerking bouwen we ook uit voor het secundair onderwijs, en voor de verdere verbetering van 

de werking staan we open voor de conclusies en resultaten van goede praktijken elders. Via 

projectoproepen en procesbegeleiding initieert en implementeert WOCK (‘Werken aan Onderwijs, 

Cultuur en Kunst’) cultuureducatie in de scholen.  

 

Hoewel preventie effectiever is, zullen er altijd compenserende maatregelen nodig zijn voor jongeren 

die om verschillende redenen hun onderwijsloopbaan onderbroken hebben. (Jong)volwassenen met 

leerloopbaanvragen over volwasseneneducatie, waaronder het tweedekansonderwijs, kunnen 

terecht bij Studieadviespunt de Stap voor informatiebemiddeling en leerloopbaancoaching. De Stap 

is laagdrempelig en instellingsonafhankelijk. De Stad zorgt voorts voor afstemming binnen het 
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landschap van de volwasseneneducatie en faciliteert het overleg met onderwijs- en werkpartners om 

(alternatieve) onderwijskwalificerende trajecten te ontwerpen op maat van de herkanser. 

 

Naast de bestaande werkingen zijn er extra inspanningen nodig om het aantal jongeren dat de school 

met een kwalificatie verlaat, te verhogen. Daarover gaat dit plan.  

 

 

1.5. Traject: hoe is het plan tot stand gekomen 

Onder impuls van de Beleidsgroep Onderwijs Gent werden in het voorjaar 2014 6 werkgroepen 

opgestart: jongerenbetrokkenheid, ouderbetrokkenheid, onderwijs-arbeidsmarkt, armoede, 

wisselwerking hoger onderwijs-onderwijspraktijk en duurzaamheid.  

Hun opdracht was het in kaart brengen van de huidige situatie, en het concretiseren van de 

gewenste situatie.  

Daarvoor zijn ze elk minstens 2 keer samengekomen (februari – juni 2014). 

De samenstelling van de werkgroepen was beleidsdomeinoverschrijdend, met afgevaardigden uit het 

brede onderwijsveld (uit alle netten) en diverse andere stadsdiensten  en organisaties. De volgende 

beleidsdomeinen werden bij dit overleg betrokken: werk, welzijn, integratie, jeugd en cultuur.  

In totaal namen een 150-tal collega’s uit het brede werkveld deel. 

Dit resulteerde in een conceptnota ‘Gents actieplan vroegtijdig schoolverlaten’ (verschillende 

redactierondes). 

In het najaar van 2015 waren er stakeholdersbevragingen. Op basis van de opmerkingen en 

suggesties werd de conceptnota nog aangepast. Hieronder een overzicht van het stakeholderstraject: 

o 29 september: interstedelijk CLB, Vrij CLB en CLB GO! 

o 1 oktober: Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs 

o 6 oktober: coördinerend directeurs van de Gentse secundaire scholengemeenschappen 

o 28 oktober: Leerlingenraad 

o 27 november: Provincie Oost-Vlaanderen, flankerend onderwijsbeleid 

o 11 december: werkgroepen van de beleidsgroep onderwijs Gent: ouderbetrokkenheid, 

jongerenbetrokkenheid, onderwijs-arbeidsmarkt en wisselwerking hoger onderwijs-

onderwijspraktijk  

o 15 december 2015: beleidsgroep Gent, Stad in Werking 
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2. Ambities 

Ambitie 1. We ambiëren een brede beweging in Gent over de netten heen 

en met leerlingen, scholen en alle partners om een krachtig antwoord te 

bieden op vroegtijdig schoolverlaten. 
 

In de strijd tegen het vroegtijdig schoolverlaten moeten we de jongere zelf centraal plaatsen. De 

jongere zit aan het stuur, de leerkrachten trappen mee. De jongeren nemen zelf hun leerloopbaan in 

handen. De ondersteuning van de schoolteams maken daarbij het verschil voor elke jongere, zeker 

voor wie een risicoprofiel heeft.  

 

De Stad zet in op een sterke campagne om het thema op de agenda van de Gentse scholen te 

plaatsen. We streven naar een maximaal aantal ‘excellente scholen6’, met excellente leerkrachten.  

 

De Stad onderneemt daartoe volgende acties: 

 

1. Campagne ‘Operatie Geslaagd’ (preventie, interventie, compensatie) (uitbouwen) 

Het Onderwijscentrum Gent lanceert in samenwerking met het Lokaal Overleg Platform 

Secundair Onderwijs een campagne voor 

gezamenlijke actie tegen schooluitval. 

Deelnemende scholen (schoolteam en 

leerlingen) ondertekenen een charter (bijlage 

1), waarin het engagement vastgelegd wordt. 

We onderschrijven de urgentie van het 

probleem, en willen de status quo 

doorbreken7. 

 

2. Structureel overleg en netwerking (preventie, interventie, compensatie) (uitbouwen) 

We investeren in netwerken en structureel overleg8 om zaken in de diepte bespreekbaar te 

maken, een draagvlak voor actie te ontwikkelen, de resultaten daarvan en de evoluties van 

nabij te volgen,…  We steunen daarvoor op de monitoringgegevens van Vlaanderen en de 

scholen.  

 

                                                           
 
6
 Excellente scholen zijn scholen die een actief beleid hebben en daardoor de uitstroom terugdringen en 

scholen die goede resultaten boeken op het vlak van leerwinst.  
7
 De beweging wil alle Gentse scholen engageren, niet enkel die scholen met een hoge ongekwalificeerde 

uitstroom. Het verhaal en de acties op en voor scholen met weinig vroegtijdige schoolverlaters zijn dan wel 
verschillend. 
8
 De conceptnota ‘Samen tegen de schooluitval’ van de Vlaamse Regering wijst het IROJ (Intersectoraal 

Regionaal Overleg Jeugdhulp) een regionale coördinerende rol toe en de netwerken leerrecht de lokale 
coördinerende rol. In Gent zal het Onderwijscentrum de coördinatie opnemen. De Stad zal het IROJ uitnodigen 
om deel uit te maken van het Gentse lokale overleg. TOPunt, als Gents netwerk leerrecht, maakt deel uit van 
het Gentse overleg en speelt een belangrijke rol in de onderwijs-welzijnstrajecten.  
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Ook de jongeren zelf zijn partner in dit overleg. Via leerlingenraden en andere vormen van 

participatie horen we hun mening over de acties rond vroegtijdig schoolverlaten en peilen 

we naar eigen suggesties. Bij de uitwerking houden we rekening met hun input.  

 

3. Een digitaal platform voor goede praktijken en kennisdeling (uitbouwen) 

De waaier aan mogelijke acties, goede praktijken, in te schakelen initiatieven, vormen van 

dienstverlening, projectoproepen, … is op een makkelijke, overzichtelijke en transparante 

manier beschikbaar voor de leerlingen, ouders en de scholen. 

 

Op basis van een inspiratielijst waarin de variabelen zijn opgenomen zijn die effect hebben, 

kunnen scholen innovatieve projecten uitwerken en delen met andere scholen. De Stad 

voorziet daarvoor in incentives en stimuleert wetenschappelijk onderbouwde 

effectiviteitsmetingen van de acties.  

 

4. Intervisie, lerende netwerken en studiedagen organiseren (uitbouwen) 

Scholen zijn vragende partij om ervaring en kennis met elkaar te delen en voor 

ondersteuning door derden. Daarom organiseert de Stad Gent intervisie, lerende netwerken 

en studiedagen. De (lerende) netwerken zijn geen overlegstructuur. Ze worden met andere 

woorden niet periodiek samengeroepen, maar wel op basis van concrete vragen of naar 

aanleiding van concrete dossiers, projecten, afspraken zoals leerlingenbegeleiding, 

ouderbetrokkenheid, spijbelen, …  

Ambitie 2. We analyseren data en inspireren op maat over vroegtijdig 

schoolverlaten 
 

5. Data-analyse en het wetenschappelijk onderzoek delen (preventie) (nieuw) 

Het Onderwijscentrum Gent investeert in de opbouw van kennis en expertise, data-analyse 

en monitoring van vroegtijdig schoolverlaten, en in het delen van die kennis en het 

wetenschappelijk onderzoek errond met de scholen. Daarbij streven we ernaar om ook in 

een Gentse dimensie te voorzien. Het Onderwijscentrum heeft bijzondere aandacht voor het 

vertrouwelijk behandelen van data. 

 

6. Inspireren met een gamma aan mogelijke acties (preventie, interventie) (nieuw) 

Het Onderwijscentrum Gent gaat op basis van data en analyse in dialoog met de individuele 

scholen op zijn grondgebied, en inspireert de school met een gamma aan mogelijke acties. 

Op die manier wordt het ruime aanbod optimaal op maat ontsloten.  
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Ambitie 3. We optimaliseren een performant vroegdetectiesysteem, dat 

afhakende leerlingen op tijd en op maat ondersteunt om voldoende 

gewapend hun schoolse ambities waar te maken.   
 

De school verlaten zonder kwalificatie is het eindpunt van een proces van onthechting en afhaken 

dat al veel eerder startte. Het is belangrijk om dat snel te detecteren en op maat van de leerling een 

gamma aan interventies in te schakelen. Die interventies zijn bedoeld om de motivatie te herstellen, 

en dan vooral de connectie met engagement. Dat kan betekenen dat er veranderingen nodig zijn aan 

de omgeving waarin de leerling zijn engagement opneemt (studierichting, het klasklimaat, …).   

 

7. Een vroegdetectie- en ondersteuningssysteem uitwerken (preventie, interventie) 

(uitbouwen) 

Een performant ‘early warning system’ en een goed uitgewerkt ondersteuningssysteem 

zorgen ervoor dat leerlingen op tijd de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat 

betekent dat scholen nood hebben aan een zorg- en adviesteam met een individuele coach 

voor elke risicojongere en met een duidelijke coördinatie, afspraken en contactpersonen. We 

baseren ons voor de uitwerking op de Nederlandse aanpak, waar vroege detectie een van de 

succesfactoren van het beleid is.  

 

Vroege detectie wordt gebaseerd op een alomvattend beeld van de leerling, inclusief de 

context en emotionele factoren (niet enkel cijfers en spijbelcodes). De opvolging gaat niet 

enkel over welzijnsaspecten, maar ook over extra schoolse ondersteuning en minder 

schoolse zaken zoals naschoolse activiteiten. We richten ons daarbij niet enkel op de leerling 

en de school, maar ook op de ouders en de buurt/gemeenschap. Het verschil met de huidige 

aanbodstrategie is dat we voor bepaalde leerlingen erg gericht werken, en tijdens een 

langere periode. We werken ook op meerdere niveaus, waardoor de inspanningen elkaar 

versterken: het niveau van de leerling zelf, dat van zijn klas en de school, zijn thuissituatie, … 

Daardoor vermijden we dat inspanningen niet meer dan een geïsoleerde druppel op de hete 

plaat zijn. 

  

We stellen een projectgroep samen van scholen die willen onderzoeken op welke manier we 

de Nederlandse successen kunnen vertalen naar onze Vlaamse werking. Bij het opzetten van 

de proefprojecten maken we gebruik van de bouwstenen die al aanwezig zijn (zorgteam, 

zorgcontinuüm, leerlingvolgsysteem). We werken samen met alle relevante partners, zoals 

de CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding), PBD’s, … Daarbij is het cruciaal dat de 

handelingsbekwaamheid van de scholen zelf op structurele en duurzame wijze kan groeien.  

Ambitie 4. We creëren een versterkend aanbod om leerloopbanen op het 

goede spoor te brengen en houden 
 

Het proces dat jongeren doorlopen om een 

gepaste studierichting te kiezen op basis van 

hun talenten en interesses is zeer complex. 
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Daardoor komen te veel jongeren in een bepaalde studierichting terecht zonder daar bewust voor te 

kiezen. Jongeren en hun ouders hebben nood aan inzicht in de beroepswereld, de kennisdomeinen 

die daarmee samenhangen en de studierichtingen die naar de verschillende beroepen leiden. Voor te 

veel jongeren is het onduidelijk wat het nut is van de kennis en vaardigheden die in hun 

studierichting aan bod komen. De school en de CLB’s moeten hier ten volle hun rol opnemen, zodat 

ouders en jongeren een geïnformeerde keuze kunnen maken.  

 

Peers als rolmodellen en mentors zijn krachtige instrumenten om jongeren, ook zij met een verhoogd 

risicoprofiel, bij hun schoolloopbaan betrokken te houden en hoog te laten mikken. Ze zijn de meest 

geloofwaardige coaches voor andere jongeren. Een externe mentor kan een leerling laten zien hoe 

hij of zij zelf bepaalde dingen in het leven bereikt heeft en kan de leerling helpen zijn of haar eigen 

weg te vinden. Ze dagen uit en inspireren.  

 

De waterval aanpakken begint met een goede oriëntatie, aangevuld met een doordacht beleid rond 

evaluatie en zittenblijven. Schoolse vertraging in combinatie met ‘afzakken’ naar een richting die niet 

bij een jongere past is een sterke voorspeller voor afhaken.  

 

Over neutrale, onafhankelijke informatie over het onderwijslandschap beschikken is bij 

(her)oriëntering en studiekeuze een meerwaarde.  

 

De Stad ondersteunt de scholen bij het verhogen van hun beleidsvoerend vermogen en onderneemt 

daartoe volgende acties: 

 

8. Het aanbod aan studiekeuzebegeleiding verrijken (preventie) (uitbouwen)  

We verrijken de studiekeuzebegeleiding van de school met het aanbod van derden. De Stad, 

in samenwerking met vzw TOPunt, verbetert de ontsluiting van dat aanbod en biedt 

begeleiding aan om het structureel en op maat in de schoolwerking in te bouwen. 

 

Zo realiseren we studiekeuzebegeleiding van hoge kwaliteit, die inzicht biedt in hoe bepaalde 

opleidingen passen bij iemands talenten en interesses en die verbindingen legt met de 

arbeidsmarkt. Dat laat leerlingen en hun ouders toe betere keuzes maken.  

We denken aan bijvoorbeeld het aanbod van de VDAB, het Beroepenhuis, het Regionaal 

Technologisch Centrum, ambassadeurs in de klas, SID-in (Studie-informatiedagen), 

Beroepenbeurs, STEM-initiatieven, Wijs Aan het Werk (WAW), Helden van elke dag, 

‘MijnLoopbaan’, …  

 

In samenwerking met partners nemen we het aanbod arbeidsmarktinformatie onder de loep 

en zorgen we voor een update: welke informatie moet voor welke doelgroepen wanneer ter 

beschikking zijn? Arbeidsmarktinformatie is immers niet alleen relevant in de derde graad 

secundair onderwijs, ook leerkrachten in het basisonderwijs scheppen in hun lessen een 

bepaald beeld van een beroep of een sector. Het Onderwijscentrum Gent neemt een actieve 

rol op in de positieve beeldvorming van TSO/BSO-richtingen.  

 

We stemmen het Onderwijscentrum en TOPunt goed op elkaar af. De eerste doelgroep van 

TOPunt zijn de jongeren; de eerste doelgroep van het Onderwijscentrum zijn de 
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onderwijsprofessionals. Wat de overlap in werking betreft (CLB’s hebben ook een wettelijke 

opdracht in schoolbegeleiding): het Onderwijscentrum werkt op het systemische niveau, 

TOPunt op niveau van de casus. 

 

9. Investeren in programma’s rond mentoraat en rolmodellen (preventie, interventie) 

(uitbouwen) 

De Stad investeert in concept- en methodiekontwikkeling, onder meer door een vertaalslag 

te maken van andere goede praktijkvoorbeelden. Belangrijke thema’s daarbij zijn: hoe 

spreken we de drijfveren van jongeren aan, hoe kunnen we de motivatie en weerbaarheid 

van jongeren (opnieuw) activeren. Ex-OKAN9 jongeren zijn een bijzondere doelgroep. 

 

Daarnaast stimuleert de Stad de scholen om maximaal gebruik te maken van het aanbod aan 

onderwijsexterne rolmodellen (Regie Samenleven en Welzijn en In-Gent vzw, Regionaal 

Technologisch Centrum, jeugdwelzijnswerk), en dat niet als geïsoleerde actie op te zetten, 

maar als onderdeel van een structurele werking. 

 

Via een projectoproep wil de Stad de scholen warm maken om samen een succesvol 

mentoraat/rolmodellen-programma vorm te geven en op te zetten binnen een aantal 

secundaire scholen. We creëren een dynamiek die een olievlekeffect doet ontstaan. De Stad 

zoekt naar extra financieringsmogelijkheden zodat scholen de (opstart)kosten kunnen 

dragen. 

 

10. Leertraject rond alternatieven voor zittenblijven (preventie, interventie) (uitbouwen) 

De waterval aanpakken start met een goede oriëntatie en de ambitie van schoolteams om 

alternatieven voor zittenblijven uit te werken. Dat kan door flexibele leerroutes in te voeren, 

differentiërend les te geven, gericht bij te spijkeren, …  gesteund door een feedback-

evaluatiebeleid dat aanknoopt bij ieders natuurlijke wil tot leren en op die manier een motor 

voor groei is. De Stad wil, in nauwe samenwerking met relevante partners zoals de PBD’s en 

de CLB’s, de scholen ondersteunen bij het onderzoeken, uitwerken en uitvoeren van die 

(nieuwe) mogelijkheden. We faciliteren een leertraject met verschillende scholen, zodat we 

kunnen leren van elkaar, en brengen expertise binnen die elders al is opgebouwd (zie bv. 

Samen tot aan de Meet, Antwerpen). We hebben bijzondere aandacht voor het oriënteren 

van leerlingen naar die richtingen waarin ze zich het best kunnen ontplooien. We 

ontwikkelen strategieën om kinderen met leerachterstanden maar met de nodige 

competenties vanuit 1B door te laten stromen naar de A-stroom.  

   

11. Studieadviespunt De Stap en Word Wijs (preventie, compensatie) (voortzetten) 

Het Gentse studieadviespunt De Stap is uniek in Vlaanderen. De werking wordt structureel 

ingebed in TOPunt vzw, met cofinanciering vanuit de Stad Gent. Het studieadviespunt biedt 

onder andere vormingen aan over basis-, secundair, hoger onderwijs en 

volwasseneneducatie voor onderwijsactoren. Daarnaast is er een aanbod voor beginnende 

CLB-medewerkers en stagiairs.  

 

                                                           
 
9
 OKAN staat voor onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers.  
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12. Word Wijs (preventie, compensatie) (voortzetten)  

Word Wijs coacht ongekwalificeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar in hun educatief 

perspectief. Een eerste doelgroep zijn de leerlingen die ongekwalificeerd uit het secundair 

onderwijs dreigen te stromen maar daar momenteel nog ingeschreven zijn. Een tweede 

doelgroep zijn de jongvolwassenen die al een tijdje afgehaakt hebben en niet meer naar een 

secundaire school gaan. De coaching resulteert in het opnieuw starten van een opleiding om 

een diploma secundair onderwijs of een andere kwalificatie te behalen, of in een ‘warme 

overdracht’ naar een werktraject.  

 

13. De waterval in kaart brengen (preventie) (voortzetten)  

Schoolse vertraging in combinatie met afzakken naar een richting die niet bij de leerling past, 

is een sterke voorspeller voor afhaken. Het Lokaal Overleg Platform Secundair Onderwijs 

(LOP SO) heeft een decretale opdracht met betrekking tot het inschrijvingsbeleid en de 

definitieve uitsluitingen. Het LOP SO is daarom goed geplaatst om de waterval en de 

knelpunten in kaart te brengen. Het organiseert het gesprek daarover binnen zijn 

overlegstructuren.  

Ambitie 5. We creëren sterke netwerken voor een integraal  spijbelbeleid 

waardoor schoolteams zich verder kunnen professionaliseren 
 

Spijbelen is een sterk signaal van afhaken. Toch is het geen fenomeen dat op zichzelf staat, maar 

eerder een symptoom van een achterliggend, vaak complex verhaal. Een beleid dat spijbelen wil 

verminderen, zal de acties breder moeten trekken dan het spijbelen alleen: we moeten rekening 

houden met de volledige context en symptoombestrijding vermijden. Het is belangrijk om naast een 

remediërend beleid ook een goed preventief beleid te ontwikkelen. 

 

De school voert een goed beleid ten aanzien van het leerrecht en de leerplicht van haar leerlingen. 

Het CLB wordt ingeschakeld, wat vanaf 10 B-codes10 verplicht is. Wanneer de leerling met complexe 

problemen kampt, kan het team van 6 halftijdse medewerkers van ’t Steunpunt de school en het CLB 

ondersteunen. Ook politie en parket spelen een rol om zoveel mogelijk jongeren terug op de 

schoolbanken te krijgen. Daarnaast neemt het CLB ook haar draaischijffunctie op naar verdere 

hulpverlening.  

 

Het Onderwijscentrum Gent ondersteunt de vzw TOPunt bij de uitbouw van een performant netwerk 

leerrecht11. De netwerken leerrecht spelen een belangrijke rol bij de organisatie van onderwijs-

welzijnstrajecten, waarin verschillende schoolvervangende en andere initiatieven op elkaar 

afgestemd worden en toegankelijk worden voor elke leerling bij wie het schoolse perspectief beperkt 

of totaal afwezig is. Daarnaast geeft het Onderwijscentrum extra financiële impulsen aan 

                                                           
 
10

 In de conceptnota van de Vlaamse Regering ‘Samen tegen de schooluitval’ wordt dit verminderd naar 5 B-
codes.  
11

 De conceptnota ‘Samen tegen de schooluitval’ introduceert met de netwerken leerrecht en de onderwijs-
welzijnstrajecten maatregelen om op een transparante, coherente en structurele manier jongeren die het 
nodig hebben een traject op maat aan te bieden. In Gent willen we alvast niet wachten op de definitieve 
regelgeving om ons hierop te organiseren. 
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schoolvervangende initiatieven en faciliteert ze meer samenwerking buiten de traditionele CLB-

partners. 

 

14. Vorming rond spijbelen (preventie) (uitbouwen) 

We professionaliseren leerlingbegeleiders en zorgteams in de integrale benadering van het 

spijbelfenomeen door gerichte vormingssessies aan te bieden. We laten ons daarbij 

inspireren door goede praktijken die elders zijn opgebouwd, zoals in Nederland. Als resultaat 

verschuift de werking in de cel leerlingenbegeleiding van interventie op leerlingniveau naar 

het toepassen van een ‘early warning system’ dat een integraal beleid kan voeren bij de 

eerste tekenen van afhaken. Een positief en ondersteunend schoolklimaat is daarbij een 

belangrijke factor – en zaak van het hele schoolteam: even belangrijk is hoe de spijbelaar 

weer wordt verwelkomd in de klas. 

 

Directies bieden we ondersteuning bij de kwaliteitsverhoging van het bestaande beleid, en 

het invoeren van een ‘early warning system’. Daardoor is er in de school niet enkel een focus 

op leerlinggebonden aspecten van spijbelen en de familiale context, maar ook die van de 

schoolorganisatie (zeker wat betreft het berekend verzuim). Er is niet enkel aandacht voor 

het remediërende op individuele basis, maar ook voor een beleid gestoeld op data-analyse 

van de school met een vroege signaaldetectie. 

 

15. Data-analyse spijbelen  (preventie) (uitbouwen)  

Op basis van de Vlaamse monitoringgegevens gaat het Onderwijscentrum Gent in dialoog 

met de scholen die met een uitgesprokener spijbelproblematiek kampen. We maken samen 

met de school een kwalitatieve analyse op: wat is het verhaal achter de cijfers? Valt er een 

typologie op te maken (spijbelen wegens precaire omstandigheden, is onderwijs geen 

prioriteit thuis, spijbelen als teken van mentaal afhaken, spijbelen als signaal van verkeerde 

studiekeuze)? Wat is het beleid van de school? Daarna stellen we met ondersteuning van de 

pedagogische begeleidingsdiensten en de Stad een omvattend plan van aanpak op; daarvoor 

gebruiken we bestaande methodieken. Daarnaast zorgt het Onderwijscentrum Gent voor 

toegankelijke data en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.  

 

Het CLB brengt vanuit de casuïstiek informatie aan. Het Onderwijscentrum Gent werkt verder 

met die signalen.  

 

16. Het netoverschrijdend initiatief ’t Steunpunt Leerrecht- en Leerplichtbegeleiding – vzw 

TOPunt financieren (interventie) (voortzetten).  

Een team van 6 halftijdse12 CLB-medewerkers zorgt voor trajectbegeleiding en 

langetermijnopvolging van kwetsbare leerlingen over scholen en onderwijsnetten heen. Zo 

kunnen we het schoolshoppen tegengaan. Daarnaast coacht ’t Steunpunt CLB-teams en 

schakelt het vanuit zijn ‘helikopterpositie’ andere hulpbronnen in, samen met 

multidisciplinaire teams Integrale Jeugdhulp. Het stemt af met de spijbelwerking van het 
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 Men kiest bewust voor het halftijds inzetten van ervaren CLB’S-medewerkers in het Steunpunt: op die 
manier versterken en bevruchten de beide werkingen elkaar.  
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OCMW. Onderwijscentrum Gent en OCMW Gent maken goede afspraken zodat er geen 

overlap is. 

 

’t Steunpunt houdt het Gentse spijbelplan actueel. In dat plan zijn duidelijke afspraken 

opgenomen over de inzet van alle actoren, gaande van het eerste spijbelen tot hardnekkig 

spijbelen. In het spijbelactieplan worden verschillende fases onderscheiden. Tijdens fase 0 

voert de school haar eigen beleid rond leerrecht uit, met preventieve maatregelen. Tijdens 

fase 1 wordt vanaf het eerste ongewettigde verzuim door het schoolteam opgetreden, vanaf 

10 B-codes wordt het CLB ingeschakeld. In fase 2 wordt er intensief samengewerkt met de 

leerling en zijn/haar ouders, eventueel in samenwerking met externe diensten. Indien de 

acties niet het gewenste resultaat hebben, wordt doorverwezen naar een gemandateerde 

voorziening. Bij hardnekkig spijbelgedrag wordt door dienst maatschappelijke zorg van de 

politie een anti-spijbelcontract opgesteld. Bij manifeste onwil van de ouders kan 

desgevallend sanctionerend worden opgetreden.  

 

Dat gebeurt binnen de contouren van de Vlaamse hervormingsplannen naar een nieuw 

flexibel systeem van onderwijs-welzijnstrajecten13. TOPunt, waarvan ’t Steunpunt een 

deelwerking is, fungeert als Gents netwerk leerrecht. Er wordt verder gewerkt op de acties 

van het zorgteam van de school en de informatie van het vroegdetectie- en 

ondersteuningssysteem (zie actie 4). TOPunt stemt zijn deelwerkingen en werkingen van 

externe diensten maximaal op elkaar af. Zo kan het een traject op maat aanbieden 

(bijvoorbeeld door de initiatieven vernoemd in acties 13 en 14 in te schakelen). 

 

17. Traject+ financieren (interventie) (voortzetten). 

De 3 Gentse Centra voor Deeltijdse Vorming stellen met de Traject+-financiering elk een 

extra halftijdse trajectbegeleider tewerk, wat zorgt voor een kwaliteitsinjectie in de 

begeleiding van kwetsbare jongeren met een grote afstand tot het reguliere onderwijs. De 

financiering maakt onder meer een intensievere spijbelwerking mogelijk.  

De Stad faciliteert mee de integratie van de bestaande werking in het nieuwe flexibele 

systeem van onderwijs-welzijnstrajecten14. 

 

18. Samenwerking met externe diensten (interventie) (uitbouwen) 

Jongeren die schoolmoe zijn, hebben al in verregaande mate afgehaakt. Soms kunnen 

rolmodellen buiten de school vanuit hun passie de jongeren wel bereiken en stimuleren om 

opnieuw naar een onderwijsperspectief toe te werken. Jongeren die uitvallen moeten we 

kunnen oppikken en terug naar school krijgen. De Stad faciliteert daarvoor de samenwerking 

met andere organisaties die versterkend kunnen werken, zoals BuitenBeeld, JES stadslabo, 

Habbekrats, Jong. We leren van goede praktijkvoorbeelden elders, zoals de 

Jongerencompetentiecentra in Antwerpen. De Stap en Word Wijs kunnen jongeren die 

opnieuw ‘goesting’ hebben begeleiden in het verhelderen van de leervraag en het bepalen 
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 Zie de conceptnota ‘Samen tegen de Schooluitval’ van de Vlaamse Regering 
14

 De begeleiding resulteert in een herintegratie in onderwijs of een warme doorverwijzing naar werk- of 
welzijnsactoren. 



 

 

17 
Gents plan Vroegtijdig Schoolverlaten 

van het traject. Dat gebeurt binnen de contouren van de Vlaamse hervormingsplannen naar 

een nieuw flexibel systeem van onderwijs-welzijnstrajecten. 

Ambitie 6. We blijven investeren in het partnerschap met de ouders, waarbij 

we in het secundair onderwijs een verrijking van de samenwerking 

ambiëren 
 

Ouders zijn de eerste opvoeders en belangrijke partners bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Een 

rol die verschillende gedaantes aanneemt gedurende het traject. Niet voor alle ouders is dat even 

gemakkelijk. De Stad investeert in samenwerking met de ouders, met een bijzondere focus op het 

onderwijsondersteunende gedrag. Dat zorgt ervoor dat de inschrijvingsgraad in het kleuteronderwijs 

hoog blijft en de aanwezigheidsgraad stijgt. Op jonge leeftijd zijn de ouders de cruciale partners om 

hun kinderen een rijkdom aan ervaringen te laten opdoen. Ook de interesse van ouders in de 

schoolloopbaan en gesprekken waarin ouders peilen naar wat de kinderen op school leren zijn 

belangrijk. Op latere leeftijd hebben ouders een erg grote invloed op de studiekeuze. Ouders die 

enkel van zich laten horen als er problemen zijn (disciplinaire redenen), of als er een risico is op drop-

out, hebben weinig tot geen invloed. 

 

De Stad ondersteunt de scholen daarvoor met volgende acties:  

 

 

19. Brugfiguren secundair onderwijs (preventie) (nieuw)   

Via een proefproject (2VTE’s voor 4 scholen) focussen we nu ook na de overgang van lager 

naar secundair op de band tussen het thuis- en het schoolmilieu. Op die manier verteren 

risicoleerlingen de overgang vlotter. De brugfiguren werken samen met het schoolteam aan 

het verhogen van het welbevinden op school, een belangrijke voorwaarde om tot leren te 

komen. Ze zetten daarvoor primair in op het luik ouderbetrokkenheid en focussen zich op de 

eerste graad secundair onderwijs. 

 

Acties zijn in deze fase het schoolteam versterken in het vormgeven van hun samenwerking 

met ouders, preventieve huisbezoeken afleggen, ouders wegwijs maken op school, de 

organisatie van de oudercontacten optimaliseren, moeilijk bereikbare ouders actief bij de 

school betrekken, projecten op school introduceren zoals Playing for Succes, tutorenproject, 

… 

 

20. Bondgenootschap met de ouders (preventie) (bijsturen) 

Ouderbetrokkenheid verkleint de kans dat de jongeren op school afhaken. We zien ouders 

als partners en daarom zoeken we samen met de scholen naar manieren om dat 

bondgenootschap te versterken. Ook de ouders zijn dus belangrijke partners in de campagne 

Operatie Geslaagd. 

 

21. De Schoolfoon (preventie) (nieuw)   

De Schoolfoon is een geautomatiseerde berichtendienst die sms’en en/of voicemailberichten 

verstuurt. Het is een gebruiksvriendelijk extra kanaal om te communiceren met de ouders en 
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de leerlingen. Bovendien ontlast het de leden van het schoolteam. We stellen de Schoolfoon 

ter beschikking van de Gentse scholen.  

Ambitie 7. We doen nog meer gerichte inspanningen om de Nederlandse 

taalvaardigheid bij anderstaligen vanuit hun meertaligheid maximaal te 

ontwikkelen 
 

Steeds meer kinderen en jongeren in onze ‘superdiverse’ stad worden in een andere thuistaal dan 

het Nederlands opgevoed. Een gegeven dat het onderwijs voor een uitdaging stelt, want maar 60 % 

van hen behaalt een diploma. Terwijl er vroeger een grote groep Turkssprekende kinderen op de 

schoolbanken zat, stijgt met de diverse populatie ook de taaldiversiteit. Die kinderen communiceren 

en leren in twee, soms meerdere talen: hun moedertaal, waarin ze voelen en denken, en daarnaast 

de voertaal in onze samenleving, het Nederlands, dat ook de voertaal binnen de 

onderwijsinstellingen en dus de schooltaal is. Er is nood aan doorgedreven aandacht voor 

taalstimulering en nieuwe manieren om met anderstaligheid om te gaan. Zodat meertaligheid een 

troef in plaats van een struikelblok wordt.  

 

Een rijke taalomgeving stimuleren op school, met initiatieven rond formeel en informeel leren, is 

belangrijk in taalontwikkeling van elk kind en elke jongere. Daarbij starten we vroeg: op jonge leeftijd 

hebben inspanningen immers het meeste effect. Bovendien blijkt de leeftijd van 10 een 

kantelmoment te zijn: tot die leeftijd lezen we om taal te verwerven, nadien lezen we om te leren. 

We zetten niet alleen in op klassieke remediëring maar bieden ook ondersteuning rond 

taalspelletjes, voorlezen, leesplezier ontwikkelen, … aan leerkrachten en ouders.  

 

Een goede kennis van de onderwijstaal is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle 

schoolloopbaan. Maar onderzoek toont aan dat het 5 tot 9 jaar duurt vooraleer de anderstalige 

leerling zich de onderwijstaal eigen maakt. Het gebruik van de thuistaal in de klas laat die jongeren 

toe de leerstof beter te begrijpen én meer Nederlands te leren. Bovendien voelen kinderen en 

jongeren zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog. 

 

Anderstaligheid is een van de voorspellers van vroegtijdig schoolverlaten. Inzetten op een goed 

niveau van Nederlands en het gebruik van de thuistaal om andere vakinhouden goed te begrijpen 

gaan hand in hand. Elke Gentse school heeft nood aan een gebalanceerd taalbeleid waarbinnen op 

beide facetten wordt ingezet.  

 

De Stad ondersteunt de scholen daarvoor met volgende acties: 

 

22. Vormingsaanbod ‘Meertaligheid en diversiteit, met aandacht voor de thuistaal’ en 

taalontwikkelend lesgeven (preventie, interventie) (bijsturen) 

We bundelen de krachten met externe experts (CTenO, Steunpunt diversiteit en leren, 

pedagogische begeleidingsdiensten). We zetten in op de implementatie van een 

gebalanceerd taalbeleid op school.  
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Daarbij is er aandacht voor hoe leerkrachten leerlingen gericht kunnen bijspijkeren en 

differentiërend lesgeven zodat ze zich de Nederlandse taal eigen kunnen maken. Het 

Onderwijscentrum Gent haalt de banden aan met pedagogische begeleidingsdiensten om op 

diverse manieren de taalontwikkeling van het Nederlands te stimuleren. We stimuleren een 

specifieke werking rond geletterdheid, zoals G-kracht[1], bij alle Gentse (deeltijdse) 

beroepsscholen.  

Het team ‘Meertaligheid en diversiteit, met aandacht voor de thuistaal’ werkt in de school 

zelf aan diversiteit en het gebruiken van meertaligheid als troef, waardoor het welbevinden 

op school stijgt. Het promoot functioneel meertalig leren. Leerkrachten krijgen concrete 

tools aangereikt om met de thuistaal van de kinderen aan de slag te gaan. Via het aanbieden 

van vormingen en (externe en interne) coaching voor leerkrachten, in samenwerking met 

externe experten zoals het Steunpunt diversiteit en leren (UGent) en het Centrum voor Taal 

en Onderwijs (KU Leuven). Binnen het aanbod is er aandacht voor zowel basisscholen als het 

secundair onderwijs.  

 

Er is een (toeleiding naar) het aanbod voor het gebruik van duidelijke taal in het onderwijs. 

Onderwijsinstellingen onderschrijven het charter van goede communicatie met ouders  en 

passen de manier van communicatie met ouders aan naargelang de noden. Om een aantal 

van deze acties te realiseren, zal beroep gedaan worden op de expertise van IN-Gent vzw, 

afdeling Huis van het Nederlands. 

 

23. Ontsluiten en aanbieden van lesmateriaal en didactische pakketten  (preventie) 

(uitbouwen) 

De Stad organiseert een Lerend Netwerk Taalstimulering, vertrekkende vanuit het 

uitgebalanceerde taalbeleid voor de scholen. In het Onderwijscentrum Gent kunnen 

leerkrachten lesmateriaal en didactische pakketten ontlenen. Via de website van het 

Onderwijscentrum Gent kunnen ze een catalogus raadplegen die ook het materiaal van 

Gentse partners ontsluit. Daarbij is er specifieke aandacht voor het taalbeleid in het 

secundair onderwijs.  

Ambitie 8. We verrijken en dynamiseren arbeidsmarktgerichte opleidingen 

via samenwerking met arbeidsmarktactoren  
 

Het onderwijs en zijn leerkrachten hebben belangrijke sleutels in handen om jongeren te vormen tot 

zelfstandige, kritische, betrokken en democratische burgers in de huidige en toekomstige 

maatschappij. Daarnaast is er uiteraard een belangrijke link naar de arbeidsmarkt.  

 

Het beroepsonderwijs kampt met een negatief imago en het grootste percentage uitvallers. Door de 

snelle technologische evoluties heeft het beroeps- en technisch onderwijs het bovendien moeilijk om 

naast de algemene, brede vorming ook een specialistische vorming te bieden die werkelijk aansluit 

                                                           
 
[1]

 G-kracht is een methodiek van het Centrum Taal & Onderwijs om de geletterdheid in beroepsrichtingen te 
verhogen. 
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bij de realiteit van het bedrijfsleven. Via afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven kunnen 

we daaraan tegemoetkomen.  

 

Sommige Gentse scholen hebben al goede contacten met bedrijven en werken nauw samen, onder 

andere in kader van werkplekleren. Andere Gentse scholen kennen de weg naar samenwerking met 

het bedrijfsleven niet goed.  

 

De Stad ondersteunt de scholen daarbij en onderneemt daartoe volgende acties: 

 

24.  De onderwijspartners sensibiliseren en engageren (preventie) (uitbouwen) 

De Stad verenigt de scholen (secundair en volwassenenonderwijs) aan dialoogtafels om 

samen het hele gamma aan werkplekleren, gaande van bedrijfsbezoeken en stages tot duaal 

leren, in kaart te brengen. We onderzoeken op welke manier we voor de scholen, leerlingen 

en bedrijven meerwaarde kunnen creëren en wat een betere aansluiting op de arbeidsmarkt 

zou kunnen betekenen. Daarbij komen ook zaken aan bod zoals data omtrent 

studierendement (aansluiting arbeidsmarkt) en de aard van de opleiding (kan een injectie uit 

de praktijk die rijker maken?).  

 

Het netwerk vormt de drijvende kracht voor een onderzoek naar een relevant en 

toekomstgericht studieaanbod dat begeesterend is en afgestemd op de realiteit. We leiden 

op voor de beroepen van de toekomst, vanuit de talenten van de leerlingen. 

 

25. Scholen faciliteren en ondersteunen in het opzetten van een samenwerking met het 

bedrijfsleven (preventie, interventie) (uitbouwen) 

De Stad neemt haar regierol op om beide beleidsdomeinen dichter bij elkaar te brengen met 

als doel de kwaliteit van opleidingen te verbeteren en jongeren kansen te bieden om hun 

arbeidsrelevante competenties te versterken.  

 

We stimuleren de scholen om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van 

werkplekleren en we ondersteunen hen in het uitwerken van (ver)nieuwe(nde) initiatieven 

op dat vlak. We schakelen de kennis en het netwerk van de stadsorganisatie in bij de 

zoektocht naar partners in het bedrijfsleven of het kanaliseren van de vragen van het 

bedrijfsleven naar het onderwijs. We organiseren op vraag van de school of het bedrijfsleven 

ronde tafels op het niveau van de werkvloer om enerzijds het lesmateriaal te verrijken en 

anderzijds de mogelijkheden tot leren op de werkvloer te organiseren. We stimuleren 

scholen om structureel gebruik te maken van het aanbod van het RTC, zoals de 

Techniekambassadeurs en Bedrijf+School. De Stad Gent, in samenwerking met het 

Onderwijscentrum Gent en de Dienst Werk, brengen werkgevers, VDAB en scholen samen. 

 

26. Het Regionaal Overlegplatform Gent rondom Gent (ROP GRG) ondersteunen 

(preventie, interventie) (voortzetten) 

De Stad ondersteunt de werking van het ROP GRG, het overlegplatform dat de werking van 

alle partners in de systemen Leren en Werken op elkaar afstemt. Het overlegplatform werkt 

onder meer aan monitoring en identificatie, het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, 

een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt, het bespreken van het opleidingsaanbod in 
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functie van de evoluties op de arbeidsmarkt, de professionalisering van de trajectbegeleiding 

via kennisuitwisseling, … 

 

Naast de reguliere werking legt het platform periodiek een aantal accenten. De Stad 

faciliteert een werkgroep die het aantal beschikbare tewerkstellingsplaatsen in het normale 

economische circuit moet verhogen15. Daarnaast onderzoeken we op welke manier we een 

STEM-werking (Science, Technology, Engineering and Mathematics) kunnen uitbouwen. We 

zetten in op onderwijsloopbaanbegeleiding, gekoppeld aan acties op scharniermomenten. 

 

27. Onderwijskwalificerende trajecten voor herkansers, op maat (preventie) (uitbouwen)  

Het volwassenenonderwijs is steeds meer een plek geworden waar jongeren een tweede 

kans grijpen. Dat stelt het volwassenenonderwijs voor de uitdaging om het aanbod aan 

studierichtingen daaraan aan te passen. Bijkomend is ook een goede leerlingenbegeleiding 

aan de orde. In vergelijking met de leerlingenbegeleiding waarin Vlaanderen voorziet in het 

secundair onderwijs, is die begeleiding in het volwassenenonderwijs nog ondermaats. 

 

De Stad Gent organiseert overleg met scholen over een zinvol studieaanbod dat gericht is op 

de arbeidsmarkt (niet alleen op knelpuntberoepen, maar ook op beroepen van de toekomst). 

We streven naar een groter, sneller, flexibeler (onderwijs)kwalificerend opleidingsaanbod 

voor herkansers. Werkplekleren en samenwerken met bedrijven, OCMW en VDAB zijn daarbij 

belangrijk. 

 

Tegelijk bundelt de Stad Gent de krachten om een duidelijk signaal te geven aan de Vlaamse 

overheid dat er nood is aan meer begeleiding en omkadering voor het volwassenonderwijs. 

Investeren in deze jongeren is investeren in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. 

Ambitie 9. We valoriseren de leerkracht als spilfiguur in de strijd tegen 

vroegtijdig schoolverlaten in een ‘superdiverse’ stedelijke context 
 

Excellente leerkrachten maken het verschil, dat blijkt uit elk onderzoek. Zij zijn niet enkel goede 

vakdidactici, maar weten ook om te gaan met de uitdagingen die een ‘superdiverse’ stedelijke 

context met zich meebrengt. Veel (beginnende) leerkrachten hebben echter een andere 

achtergrond, en daardoor ook een ander referentiekader dan hun leerlingen.   

 

Leerkrachten die geloven in het kunnen van hun leerlingen en de lat hoog leggen, bereiken 

resultaten. Zij hebben nood aan technieken om om te gaan met de situaties die leiden tot afhaken. 

 

De Stad ondersteunt de scholen en onderneemt daartoe volgende acties: 

 

28. Seminaries ‘thuis in de stad’  (preventie) (uitbouwen) 

                                                           
 
15

 We onderzoeken de mogelijkheid om ook als lokaal bestuur (Stad en OCMW) BIO-contracten aan te bieden 
en als voorwaarde op te nemen in (een aantal van) de uitbestedingscontracten. 
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Leerkrachten kunnen de betrokkenheid en motivatie van leerlingen verhogen door een goed 

begrip van hun leefwereld. De Stad wil het inzicht in de stedelijke cultuur en identiteit, in 

superdiversiteit, kansarmoede, creativiteit, … stimuleren.   

 

De Stad onderzoekt samen met de Hoger Onderwijsinstellingen en andere partners hoe die 

thema’s in het curriculum van de lerarenopleiding kunnen worden opgenomen. We nemen 

daarbij de ervaring mee die elders is opgebouwd, zoals in Oslo. We stimuleren de studenten 

lerarenopleiding om een deel van hun stage buiten de school op te nemen. Ze kunnen 

bijvoorbeeld meedraaien in de Brede Schoolwerking, lesgeven op het doortrekkersterrein, 

stage lopen bij wijkorganisaties of het jeugdwelzijnswerk, bij leerwerkbedrijven, Kompanjon, 

... 

De expertise die zo wordt opgebouwd, zetten we nadien in vorming voor (startende) 

leerkrachten te ontwikkelen en aan te bieden.  

 

Brede School bouwt buurtwandelingen met het schoolteam uit. 

 

29. Leertraject voor leerkrachten secundair onderwijs, gerelateerd aan vroegtijdig 

schoolverlaten (preventie) (uitbouwen) 

We versterken, in nauwe samenwerking met relevante partners zoals de PBD’s, het 

lerarenkorps specifiek rond die elementen die van belang zijn bij vroegtijdig schoolverlaten.  

- Er is een kennismodule: wat is vroegtijdig schoolverlaten, wat is de situatie in Gent (ten 

opzichte van Vlaanderen en de OESO-landen), het inzicht verhogen in het fenomeen, de 

processen die leiden tot afhaken én de beschermende factoren.  

- Daarnaast zijn er modules die focussen op de ‘soft skills’ van de leerkracht: 

klasmanagement, groepsdynamica, conflicthantering, Process Communication Model (PCM), 

diversiteit, en de leerkracht als coach (beschermende factoren inschakelen, een beroep doen 

op de veerkracht en het doorzettingsvermogen van de leerlingen).  

- Ten slotte zijn er workshops samenwerken in een multidisciplinair team. Door samen te 

werken met collega’s en externen kunnen leeropdrachten authentieker gemaakt worden en 

activiteiten klasdoorbrekend, en kan projectwerk georganiseerd worden over 

studierichtingen en studievormen heen.  

Een belangrijke focus binnen de leertrajecten ligt op ondersteuning van de leerkrachten in de 

klas. 

 

30. Financieren van klasprojecten on@break² (interventie) (voortzetten) 

2 coaches begeleiden per jaar 12 klassen met een verstoorde dynamiek. De coaches gaan op 

basis van een beginanalyse aan de slag met de klasgroep, en daarbij worden ook de 

leerkracht en andere leden van het schoolteam zoals de CLB-medewerker betrokken. De 

methodieken zijn gedifferentieerd volgens de onderwijsvorm. Naast de werking met de 

klasgroep is er ook ruimte voor contactmomenten, vorming of intervisie met en voor 

leerkrachten. De klasprojecten realiseren een verhoogd inzicht in herstelgericht werken bij 

leerkrachten en verhogen de gedragsmatige betrokkenheid van de leerlingen. Klasprojecten 

worden meer en meer een onderdeel binnen het zorgbeleid van de school. 
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3. Overzicht acties  
 

 

We ambiëren een brede beweging in Gent over de netten heen en met leerlingen, 

scholen en alle partners om een krachtig antwoord te bieden op vroegtijdig 

schoolverlaten. 

1. Campagne ‘Operatie Geslaagd’ (preventie, interventie, compensatie) (uitbouwen) 

2. Structureel overleg en netwerking (preventie, interventie, compensatie) (uitbouwen) 

3. Een digitaal platform voor goede praktijken en kennisdeling (uitbouwen) 

4. Intervisie, lerende netwerken en studiedagen organiseren (uitbouwen) 

 

 

We analyseren data en inspireren op maat over vroegtijdig schoolverlaten 

 

5. Data-analyse en het wetenschappelijk onderzoek delen (preventie) 

6. Inspireren met een gamma aan mogelijke acties (preventie, interventie) 

 

 

We optimaliseren een performant vroegdetectiesysteem, dat afhakende 

leerlingen op tijd en op maat ondersteunt om voldoende gewapend hun schoolse 

ambities waar te maken.   

7. Een vroegdetectie- en ondersteuningsysteem uitwerken (preventie, interventie) 

(uitbouwen) 

 

 

We creëren een versterkend aanbod om leerloopbanen op het goede spoor te 

brengen en houden 

8. Het aanbod aan studiekeuzebegeleiding verrijken (preventie) (uitbouwen)  

9. Investeren in programma’s rond peers als mentor en rolmodel (preventie, interventie) 

(uitbouwen) 

10. Leertraject rond alternatieven voor zittenblijven (preventie, interventie) (uitbouwen) 

11. Studieadviespunt De Stap en Word Wijs (preventie, compensatie) (voortzetten) 

12. Word Wijs (preventie, compensatie) (voortzetten) 

13. De waterval in kaart brengen (preventie) (voortzetten)  

 

 

We creëren sterke netwerken voor een integraal spijbelbeleid waardoor 

schoolteams zich verder kunnen professionaliseren 

14. Vorming rond spijbelen (preventie) (uitbouwen) 

15. Data-analyse spijbelen (preventie) (uitbouwen)  

16. Het netoverschrijdend initiatief ’t Steunpunt Leerrecht- en Leerplichtbegeleiding – vzw 

TOPunt financieren (interventie) (voortzetten) 

17.  Traject+ finiancieren (interventie) (continueren) 

18. Samenwerking met externe diensten (interventie) (uitbouwen) 

 

 

We blijven investeren in het partnerschap met de ouders, waarbij we in het 

secundair onderwijs een verrijking van de samenwerking ambiëren 

19. Brugfiguren SO (preventie) (nieuw) 

20. Bondgenootschap met de ouders (preventie) (bijsturen)  

21. De Schoolfoon (preventie) (nieuw)   

Ambitie 1 

Ambitie 2 

Ambitie 3 

Ambitie 4 

Ambitie 5 

Ambitie 6 
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We doen nog meer gerichte inspanningen om de Nederlandse taalvaardigheid bij 

anderstaligen vanuit hun meertaligheid maximaal te ontwikkelen 

22. Vormingsaanbod ‘Meertaligheid en diversiteit, met aandacht voor de thuistaal’ en 

taalontwikkelend lesgeven (preventie, interventie)(bijsturen) 

23. Lesmateriaal en didactische pakketten ontsluiten en aanbieden (preventie) (uitbouwen) 

 

 

We verrijken en dynamiseren arbeidsmarktgerichte opleidingen via samenwerking 

met arbeidsmarktactoren 

24. De onderwijspartners sensibiliseren en engageren (preventie) (uitbouwen) 

25. Scholen faciliteren en ondersteunen in het opzetten van een samenwerking met het 

bedrijfsleven (preventie, interventie) (uitbouwen) 

26. Het Regionaal Overlegplatform Gent rondom Gent (ROP GRG) ondersteunen (preventie, 

interventie) (voortzetten) 

27. Onderwijskwalificerende trajecten voor herkansers, op maat (preventie) (uitbouwen)  

 

 

We valoriseren de leerkracht als spilfiguur in de strijd tegen vroegtijdig 

schoolverlaten in een ‘superdiverse’ stedelijke context 

28. Seminaries ‘thuis in de stad’  (preventie) (uitbouwen) 

29. Leertraject voor leerkrachten secundair onderwijs, gerelateerd aan vroegtijdig 

schoolverlaten (preventie) (uitbouwen) 

30. Financieren van klasprojecten on@break² (interventie) (voortzetten) 

  

Ambitie 7 

Ambitie 8 

Ambitie 9 
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4. Verklarende woordenlijst 
 

Ambassadeurs: jongeren van vreemde origine getuigen over hun schoolloopbaan en hun moeizame 

weg om hun capaciteiten en hun ambities waar te maken op de arbeidsmarkt. Ze hebben zelf heel 

wat drempels overwonnen. 

Bedrijf+School: brengt technische bedrijven en jongeren samen om hen te laten kennismaken met 

de boeiende technische omgeving van het bedrijf. Op www.bedrijfplusschool.eu kunnen bedrijven 

zich registreren en kunnen leerkrachten een interessant aanbod vinden. Dat kan gaan van een 

bezoek tot stages en werkplekleren.  

Beroepenbeurs: leerlingen van het zesde leerjaar en leerlingen uit de eerste graad van het secundair 

onderwijs kunnen jaarlijks kennis maken met de verschillende beroepen die ze in het TSO en BSO 

kunnen aanleren. 

Beroepenhuis: in het Beroepenhuis kunnen leerlingen op een speelse manier kennismaken met een 

50-tal beroepen uit de technische sfeer. 

CTO: Centrum Taal en Onderwijs van de KU Leuven. Gespecialiseerd in onderzoek, nascholingen en 

projecten omtrent taalkrachtig onderwijs. 

CDV: een Centrum voor Deeltijdse Vorming is een onderdeel van het Systeem Leren & Werken en 

organiseert persoonlijke ontwikkelingstrajecten voor jongeren met een welzijnsproblematiek. 

Kompanjon (oude naam De Katrol): wil via studie- en opvoedingsondersteuning aan huis de 

onderwijskansen van kinderen uit kansarme gezinnen vergroten. De Katrol werkt met studenten uit 

verschillende opleidingen die op die manier hun stage invullen. 

De Stap: Studie- en adviespunt. Een uniek Gents samenwerkingsverband van drie CLB’S’s 

gecofinancierd door verschillende partners zoals De Stad, de Provincie, VDAB, OCMW. 

PBD’S: pedagogische begeleidingsdienst. Worden georganiseerd per net. 

Regionaal Technologisch Centrum (RTC): activeren en verstevigen van de samenwerking tussen het 

onderwijs, bedrijfsleven en andere arbeidsmarktactoren. RTC is de projectmakelaar die de 

onderwijssector en het bedrijfsleven met elkaar laten samenwerken. 

SID-in: tijdens de studie-informatiedagen (SID-in) maken laatstejaars secundair onderwijs kennis met 

talloze opleidingen, onderwijsinstellingen en beroepen. 

Steunpunt Diversiteit en Leren (Universiteit Gent): biedt een wetenschappelijk onderbouwde 

ondersteuning op het gebied van 'Omgaan met diversiteit', waaronder meertaligheid. 

Systemen Leren en Werken: verzamelnaam voor de onderwijssystemen waar leerlingen leren met 

werken kunnen combineren en zo een diploma behalen. Zowel Syntra als de Centra voor Deeltijds 

Beroepsonderwijs bieden dergelijke opleidingen aan.  

Techniekambassadeurs: een project van het RTC. Ambassadeurs laten middelbare scholieren 

ervaren hoe breed en uitdagend techniek is en zetten het bedrijf waar zij werken in de schijnwerpers. 

Vzw TOPunt: het Gentse netoverschrijdende samenwerkingsverband tussen drie CLB’S’s: het Vrij 

CLB, het interstedelijk CLB en de CLB’s van het gemeenschapsonderwijs. 

WAW: ‘Wijs! aan ’t werk’ (WAW) maakt leerlingen uit de 3e graad van het secundair onderwijs 

vertrouwd met de arbeidsmarkt. WAW geeft jongeren een juist beeld van de arbeidsmarkt, maakt 

hen vertrouwd met de eerste stappen op die markt, leert hen meer over arbeidsattitudes, helpt hen 

met oriëntatie… 

  

http://www.bedrijfplusschool.eu/
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5. Bijlages 
Bijlage 1: charter vroegtijdig schoolverlaten (draftversie) 
 

Elke jongere én zijn of haar ouder(s) dromen van een mooie toekomst. Een diploma op zak zorgt voor 

een goede start. Met 17,4% verlaten teveel jongeren zonder kwalificatie het leerplichtonderwijs.  

Gent wil dit cijfer verlagen tot 13,05% tegen 2020.   

We onderschrijven de urgentie van het probleem en de doelstellingen van het Gents plan vroegtijdig 

schoolverlaten.  

Door dit charter te ondertekenen engageren we ons, als secundaire school gevestigd in Gent,  om 

samen met andere scholen, de CLB’s, de PBD’s, het Onderwijscentrum Gent  en andere organisaties 

en bedrijven acties uit te voeren die leiden tot een structurele vermindering van het aantal 

vroegtijdig schoolverlaters. We nemen deel aan Operatie Geslaagd. 

Dit charter verbindt de school niet tot investeringen. 

1. De school neemt haar engagement om bij te dragen aan het verminderen van het aantal 

vroegtijdig schoolverlaters op in het schoolbeleidsplan 

2. De school maakt jaarlijks haar cijfers op vlak van vroegtijdig schoolverlaten, spijbelen en 

definitieve uitsluitingen over aan het Onderwijscentrum Gent, die er op een gepaste wijze mee 

omgaat.  

3. De school stelt op basis van de schoolanalyse (die ze opmaakt ism Onderwijscentrum Gent) een 

actieplanning op met SMART-doelstellingen. 

4. De school en/of scholengroep neemt deel aan de werkgroep van  het Lokaal Overlegplatform 

secundair onderwijs om de waterval in kaart te brengen.  

5. De school duidt een coördinator vroegtijdig schoolverlaten aan. Die coördinator fungeert als 

aanspreekpunt, en zorgt voor het opvolgen van de voortgang in de school.  

6. De school engageert zich tot samenwerking, opleiding en kennisdeling bij de uitvoering; ze maakt 

gebruik van ondersteuningsaanbod van het Onderwijscentrum Gent. 

  



Bijlage 2: enkele cijfers omtrent vroegtijdig schoolverlaten 

Overzicht cijfers VSV 
Bron: http://onderwijs.vlaanderen.be/vroegtijdig-schoolverlaten-in-het-vlaams-secundair-onderwijs 
 

VSV volgens vestigingsplaats (in 2012 -2013  16.8%   n=687) 

 
 

http://onderwijs.vlaanderen.be/vroegtijdig-schoolverlaten-in-het-vlaams-secundair-onderwijs
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VSV volgens woonplaats (in 2012 -2013  20.6%   n=495) 
  

 
 
 

Verschil vestigingsplaats /woonplaats 
 Vestigingsplaats meet het aantal VSV van de Gentse scholen.  

 Woonplaats meet VSV enkel van leerlingen die wonen in Gent.  

 Aangezien ‘Operatie Geslaagd’ zich richt naar alle Gentse scholen hanteren we het cijfer van de vestigingsplaats als ijkpunt.  
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 Aandeel VSV uit BSO is hoog 27,5% (n= 186 op groep van 677 ).  

 Ook TSO  komt op 11.7%  (n= 104 op groep van 891).  

 Het aandeel VSV dat rechtstreeks uit ASO komt is hier relatief klein (2.4%). Hun aandeel in de causale keten via de waterval wordt cijfermatig  weergegeven op pag. 31 ‘VSV 

naar type loopbaan’.  

 Het aantal VSV komende uit DBSO blijft bijzonder hoog 65.7% (n= 161).  
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 40.3% versus 4.4% dat is de spanwijdte tussen het aandeel VSV in de categorie opleidingsniveau moeder geen lager onderwijs versus opleidingsniveau moeder hoger 

onderwijs 

 Hetzelfde geldt voor gezinstaal: het aandeel VSV uit gezinnen met ‘uitsluitend Nederlands’ als gezinstaal is 8.5%. Hiertegenover staat het aandeel van 43.4% VSV uit 

gezinnen met ‘Nederlands Niemand’ als gezinstaal.  



 

 

33 
Gents plan Vroegtijdig Schoolverlaten 
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 Slechts 1% van het aandeel VSV in Gent in 2012 -2013 komt uit de categorie ‘geen schoolse achterstand’. De kans neemt gradueel toe met het aantal jaar schoolse 

achterstand (12.8% - 1 jaar, 36.8% 2 jaar, 53.4% meer dan 2 jaar).  
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 Van 406 VSV’ers (50.5%) kunnen we dit niet bepalen. Dit toont het belang van actie 13 aan, waarbij we de gedetailleerde cijfers van de waterval in de Gentse scholen in 

kaart zullen brengen.  

 Starten in 1a en terechtkomen in 4 BSO is goed voor 25.3% (49 leerlingen van 194 is VSV) 

 Starten in 1a en terechtkomen in 4 TSO en via de waterval eindigen in BSO geeft 13.7% 

 In absolute aantallen  is de waterval na 1a en 2a  naar TSO het grootst ( 727 lln in 2012 -2013): 11.6% of 84 leerlingen eindigden als VSV 


