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Gentse Spijbelactieplan





Waarom een
SpijbelActiePlan?

Vorig schooljaar waren 2129 leerlingen meer 
dan 30 halve dagen ongewettigd afwezig in 
onze Gentse scholen. 

Bron:        https://dataloep-publiek.vlaanderen.be/



SONO Rapport: 
Preventie van 

spijbelen en 
vroegtijdig 

schoolverlaten -
Gil Keppens & 

Bram Spruyt 

• Het cruciaal belang van preventie

“Precies omdat geweten is dat het vaak bijzonder moeilijk is 
jongeren die intensief spijbelen of dreigen de school 
vroegtijdig te verlaten te re-integreren in een normale 
onderwijspraktijk, wordt maximaal ingezet op het vroeg 
ingrijpen en een aanklampend beleid (Keppens, Spruyt, & 
Roggemans, 2014; Keppens & Spruyt, 2017)”

• Aanpak via een geïntegreerd beleid

“Daarmee wordt bedoeld dat alle betrokkenen bij het 
onderwijsproces vanuit een gezamenlijk kader handelen ten 
voordele van de leerlingen. Differentiatie van taken (i.e. het 
opsplitsen van taken over verschillende personen) zowel 
binnen de school als tussen betrokken partners, staat een 
effectief preventiebeleid in de weg (Keppens, Spruyt, & 
Roggemans, 2014; Spruyt, Keppens, Kemper, & Bradt, 2016).”



SONO Rapport: 
Preventie van 

spijbelen en 
vroegtijdig 

schoolverlaten -
Gil Keppens & 

Bram Spruyt 

• Het bindingsperspectief

“Spijbelen noch vroegtijdig schoolverlaten is zelden het gevolg 
van één oorzaak maar doorgaans ingebed in een web van 
persoonlijke en sociale problemen. Een van de manieren om op 
dat web van potentieel causale relaties vat te krijgen kan 
gevonden worden in het bindingsperspectief. Binnen dat 
perspectief wordt aangenomen dat de kans op spijbelen en/of 
vroegtijdig schoolverlaten groter wordt naarmate de binding 
tussen de leerling en de school om welke reden dan ook 
verzwakt (Gentle-Genitty, 2008; Keppens et al., 2014; Keppens & 
Spruyt, 2017). (…)

Het theoretisch vernieuwende aan het bindingsperspectief is dat 
binding geen eigenschap is van een leerling, noch van scholen, 
maar van de relatie tussen de leerling en zijn school. (…)

Denken in termen van binding veronderstelt een relationele 
benadering en laat goed toe te begrijpen waarom bepaalde 
concrete maatregelen (niet) werken.”



Samen krachtig tegen spijbelen



Een Gentse samenwerking

Deelnemers aan de werkgroep 
Preventief Spijbelbeleid, 
Operatie Geslaagd

•Gentse scholen en onderwijsactoren

•Pedagogische Begeleidingsdienst

•Naft aanbieders

•Brugfiguren

•Steunpunt Leerrecht & Leerplicht

•Vlaamse Scholierenkoepel

•Netwerk samen tegen schooluitval

•Schoolspotters

•OCMW Gent

Deelnemers aan het Spijbeloverleg
• Onderwijscentrum Gent
• Kabinet Onderwijs, stad Gent
• Topunt vzw
• OCMW Gent
• Bureau aanspreekpunt Scholen, 

politie Gent
• Agentschap Opgroeien: OCJ en SDJ
• Parket Oost-Vlaanderen
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10 anti-
spijbeltips



Nieuwe Gentse Spijbelactieplan



Resources Gents 
spijbelactieplan

Alle info op de webpagina van stad 
Gent:

Gents spijbelactieplan | Stad Gent

Bruikbare tools op de website van het 
Steunpunt:

https://www.topuntgent.be/projecten
/tsteunpunt/about.php

https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/vroegtijdig-schoolverlaten/gents-spijbelactieplan
https://www.topuntgent.be/projecten/tsteunpunt/about.php


Karin, mama van zes kinderen



Zelf aan de slag



Afronding


