


Samen tegen vroegtijdig schoolverlaten

SAMEN ROND DE TAFEL 
OPERATIE GESLAAGD



Programma

13-13.30 uur Onthaal

13.30-14 uur Verwelkoming en introductie over de kracht van verbinding

14-15.30 uur Rondetafelgesprekken

15.30-16 uur Slotbespreking

16-17 uur Netwerkmoment met een hapje en een drankje



Welkom en introductie door Tineke Cartreul en Jessie De Naeghel, 
Onderwijscentrum Gent



Verbinding



De kracht van verbinding

“Een simpel babbelke in de gang of op de bus, 
dat kan echt het verschil maken.”

“Als je je betrokkenheid toont en interesse, dat scheelt.”

“‘Me zien als individu en niet als leerling.”

[Rapport “Wat leren we van Gentse stakeholders over de preventie van spijbelen?” en focusgroep 
eigenaarschap oktober 2022]



“Autoritatieve scholen slagen er, meer dan andere scholen, 
in om schoolbinding te generen …”

[Keppens & Spruyt, 2016]



Verbinding in onderwijs

Lage responsiviteit Hoge responsiviteit
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veeleisendheid
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veeleisendheid

Autoritatief

schoolklimaat
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“Autoritatieve scholen slagen er, meer dan andere scholen, 
in om schoolbinding te generen …

Het versterken van schoolbinding vormt op zijn beurt een buffer tegen 
spijbelen.”

[Keppens & Spruyt, 2016]









Hoe gaan we die verbinding in de praktijk brengen? 

OPDRACHT RONDE TAFELS



Programma

14-15.30 uur Rondetafelgesprekken

RONDE TAFEL 1| Verbinding met leerlingen Zaal 2.06

RONDE TAFEL 2| Verbinding met in individuele trajecten Zaal 1.05

RONDE TAFEL 3| Verbinding met ouders Zaal 1.07

RONDE TAFEL 4| Verbinding met de arbeidsmarkt Zaal 0.04

RONDE TAFEL 5| Verbinding met de studiekeuze Zaal 1.06

15.30-16 uur Slotbespreking Zaal 1.05

16-17 uur Netwerkmoment met 
een hapje en een drankje Forum



Slotbespreking

RONDE TAFEL 1| Verbinding met leerlingen



RONDE TAFEL 2| Verbinding in individuele trajecten



RONDE TAFEL 3| Verbinding met ouders



RONDE TAFEL 4| Verbinding met de arbeidsmarkt



RONDE TAFEL 5| Verbinding met de studiekeuze



Actiedag Operatie Geslaagd

Wanneer?

21 november 2023 9u tot 15u 

Waar? 

De Punt, Gentbrugge

Wat? 

Interessante sprekers, 
boeiende cases uit de praktijk en ruimte voor uitwisseling en netwerken 

Thema’s: ABC, eigenaarschap van leerlingen, spijbelen, competentiegericht 
onderwijs, partnerschap school-gezin, (meer)talenbeleid, brede leer- en 
leefomgeving, …



Samen Maakt School

Voor wie? 

Gentse secundaire schoolteams > wederzijds engagement

Wat? 

✓ Inspiratietraject op maat

✓ Verbindend schoolklimaat

✓ Schoolspecifieke begeleiding: 
observeren, coachen, intervisie ...

✓ Schooloverschrijdend lerend netwerk

Duur?

Drie schooljaren, intensiteit afgestemd op vragen en noden van de school



Dank je wel!

Evaluatieformulier

Netwerkmoment 
met een hapje en een drankje

Forum



Op de hoogte blijven?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg ons Facebook of Twitter

Check ons aanbod

https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/nieuwsbrief-onderwijscentrum-gent
https://www.facebook.com/onderwijscentrumgent/
https://twitter.com/OC_Gent
https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/onderwijscentrum-gent-algemeen/de-kijker-oproepen-projecten-goede-praktijken/ontdek-ons-aanbod-voor-scholen

