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CLW Gent  

Onrust op deze betogingsdag, onrust op 16 mei 2018… onrust over de pensioenhervorming, over 

langer werken, over loon, over werkzekerheid, over onderwijshervorming, over deeltijds onderwijs, 

over duaal leren, … 

Onrust in het CLW Gent, niet enkel op deze betogingsdag, niet enkel op deze 16 mei 2018… Onrust 

over onze leerlingen, over onze doelgroep, over onze gasten met een rugzak, over duaal leren, over 

de onderwijshervorming, over gemiste kansen, over waar het deeltijds onderwijs op dit moment 

voor staat… 

Een aantal jaar geleden koos onze Vlaamse regering voor de ontwikkeling van een nieuw stelsel voor 

leren en werken. Het ontwerp voor een stelsel van duaal leren werd geboren. Een stelsel dat al jaren 

werkt in andere landen, dat moet toch zeker werken bij ons? De doelstelling van dit nieuwe duale 

leren was een opwaardering van het huidige deeltijds onderwijs en een streven naar een stijging van 

de gekwalificeerde uitstroom. Dat huidige deeltijds onderwijs voor jongeren bij wie de voltijdse 

leerplicht tot 18 jaar niet haalbaar was… Dat huidige deeltijds onderwijs, waar leerlingen om 

verschillende redenen voor kiezen maar meestal in belanden… Dat huidige  deeltijds onderwijs waar 

zorg én aanklampend werken hand in hand gaan en waar sommige  leerlingen door het krijgen van 

vele kansen en door vallen en opstaan er toch nog in slagen om een certificaat en/of getuigschrift te 

behalen. Cijfermatig is er waarschijnlijk te weinig gekwalificeerde uitstroom, maar wij kijken naar het 

volledige traject. Wij leren onze jongeren waarden en normen aan. Waarden en normen die hen in 

staat stellen om hun weg uiteindelijk toch te vinden. Waarden en normen om te slagen in onderwijs. 

We geven hen hun geloof in maatschappij, onderwijs en zichzelf  terug. Dat huidige deeltijds 

onderwijs dat voor vele scholen en vele leerlingen een laatste kans is, een laatste uitweg…  

We maken ons zorgen, beste minister, dat bepaalde jongeren volledig uit de onderwijsboot gaan 

vallen. Hiervoor baseren we ons op onze huidige ervaring met onze instroom. We krijgen zeer veel 

jongeren en ouders over de vloer die de weg binnen onderwijs volledig kwijt zijn, die weinig tot geen 

toekomstperspectief hebben… ‘Ik schrijf me in omdat het moet, maar voor mij zijn er geen kansen 

meer’... We krijgen te maken met leerlingen die na het 4de leerjaar springen naar het secundair 

onderwijs, meestal niet slagen, afhaken, spijbelen en bij ons terecht komen… Onze taak is om samen 

met het team te werken aan het zelfbeeld van deze leerlingen. Wij willen hen opnieuw succes laten 

ervaren en nemen ook de ouders mee in dit verhaal. Hun onderwijsbehoefte opnieuw in kaart 

brengen en samen met hen op weg gaan vraagt tijd en veel inzet van begeleiding en leerkrachten. 

Vaak komen er bij ons jongeren terecht die op verschillende scholen definitief de deur werden 

gewezen en die nergens nog een voltijdse school vinden. En het is waar; bij sommige jongeren vraagt 

het heel wat tijd, moed en doorzettingsvermogen om aan gedragsverandering te werken.  

Gedurende een schooljaar krijgen we vele vragen van CLB-medewerkers en consulenten van 

jongerenwelzijn. De zoektocht naar een school voor jongeren die zij begeleiden is niet evident. Van 

zoeken naar tot smeken om een plaats is een dagelijkse realiteit. Jongeren met zorgen, 

gedragsproblemen, ‘moeilijke gasten… zoals ze zeggen’, zijn vaak onderwerp van onderhandeling… 



En dat, beste minister, baart ons ernstige zorgen. Hoe gaan deze jongeren hun onderwijsrecht wel 

nog kunnen opnemen? Hoe worden de voltijdse scholen ondersteund zodat zij sterker worden om 

ook voor deze jongeren een onderwijs op maat te bieden? Om ook deze jongeren een plaats te 

geven binnen hun school, een plek waar ze mogen zijn wie ze zijn en de zorg en ondersteuning 

krijgen die ze nodig hebben? Want dat kunnen we uit ervaring stellen: dat is momenteel zeker nog 

niet aan de orde!  

We moeten niet flauw doen. Een behoorlijk deel van de jongeren en hun gezinnen die wij ontmoeten 

binnen onze school behoren vaak tot de meest moeilijk bereikbare doelgroep, tot de laagst 

geschoolden, tot de meest kwetsbaren van onze samenleving. Ieder kind en elke jongere heeft recht 

op onderwijs. Dat is onze toegangspoort om toch de meest kwetsbare gezinnen te bereiken. Wij 

maken dagelijks het verschil tussen aan de rand van de maatschappij staan of er deel van uitmaken.   

Het duaal leren moet een kwaliteitsvol en volwaardig alternatief worden dat naast onze klassieke 

onderwijsstelsels kan bestaan. Het  duaal leren wordt “een geïntegreerd traject in het secundair 

onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. 

Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op 

de werkvloer als op school (of in een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats).”  Dat 

klopt, dat is bij ons, in het deeltijds onderwijs net hetzelfde. Als wij de vraag krijgen naar onze 

kerntaak,  dan geven we net dezelfde definitie.  

Waarom stellen wij dan zoveel vragen? Waarom houden wij ons hart vast voor de komende 

veranderingen? Een kleine verduidelijking … 

Het duaal leren is eigenlijk een uitbreiding van onze doelgroep… Wij, het deeltijds beroeps secundair 

onderwijs,  focussen ons op jongeren tussen 15 en 25 jaar die om één of andere reden de overstap 

van het voltijds onderwijs naar ons maakten… Het duaal leren wil ook leerlingen met een ander 

profiel, het profiel TSO of BSO aantrekken. Ook zij moeten de kans krijgen om een deel van hun 

opleiding op de werkvloer te krijgen. Dat is goed. Dat vinden wij sterk. Deze jongeren, die bewust 

kiezen om leren én werken te gebruiken om gekwalificeerd uit te stromen zorgen ervoor dat de 

negatieve connotatie bij het deeltijds onderwijs wegebt. Deze positieve keuze juichen we alleen 

maar toe. Leren én werken, daar staan we voor en daar blijven we voor gaan. Maar, net daar zien wij 

vanuit ons CLW een valkuil. Waar de kans om een sterkere doelgroep aan te trekken er zeker is, 

merken we dat de focus op deze sterkere doelgroep de bovenhand neemt. We stellen vast dat onze 

huidige doelgroep voor een groot deel uit het oog verloren wordt. Ook hebben wij het gevoel dat 

men met het nieuwe stelsel van duaal leren ons huidig stelsel van leren en werken wil vervangen ten 

koste van onze doelgroep.  

Maar, niet getreurd CLW Gent, er is een uitdoofscenario : Alles komt goed, doe maar verder, 

investeer in proeftuinen, vraag nog meer inspanningen van alle collega’s, leg nog meer druk op de 

leerlingen, probeer uit te leggen waar we naar toe gaan, ploeter verder, probeer uit te leggen wat 

leerlingen kunnen behalen en waar ze voor werken maar vooral…  blijf alles geven! Dit terwijl de 

vragen en bedenkingen zich bij iedereen blijven opstapelen. Vragen en bedenkingen vanuit het 

leerkrachtenkorps, leerlingenbegeleiding, trajectbegeleiding, tewerkstelling, directie en vanuit onze 

jongeren. Op deze vragen komen geen duidelijke antwoorden. Jammer, want zonder duidelijke visie 

kunnen wij geen koers varen… 



Onze visie en missie is duidelijk. Wij zijn een pluralistisch centrum voor deeltijds beroeps secundair 

onderwijs, waarin 301 leerlingen en 52 personeelsleden van én met elkaar leren, om in de snel 

evoluerende en veeleisende maatschappij te groeien naar zelfstandige, sociale en weerbare 

volwassenen. Wij leren hen menselijke, sociale en economische waarden kennen, toepassen en 

verwerven, zowel voor zichzelf als hun omgeving. Onze missie, onze doelstelling… Daar maken wij 

het verschil. Het verschil tussen falen of slagen, het verschil tussen arbeid en armoede, het verschil 

tussen waarden, normen en losbandig gedrag, het verschil tussen DBSO en duaal?  

Om dit verschil duidelijk te maken nodigen we u, beste minister,  graag uit voor een bezoek op ons 

centrum, om kennis te maken met onze ‘gasten’, onze jongeren. Wij kunnen hun trajecten, 

rugzakken, persoonlijke problematieken, schoolloopbanen, thuissituaties soms zelf niet meer onder 

woorden brengen.  

Onze jongeren hebben elk hun verhaal en kiezen soms bewust, maar vaak omdat het niet anders kan 

voor deeltijds onderwijs.  De redenen van inschrijving zijn zo uiteenlopend: tuchtdossiers in andere 

scholen, herhaaldelijk overzitten,  schoolmoe zijn, doorverwijzingen van consulenten, ouders die een 

bijdrage willen bij hun gezinsinkomen, jongeren die verantwoordelijkheden binnen het gezin niet 

kunnen nemen in het voltijds onderwijs, jongeren die niet meer weten welke richting ze uit kunnen, 

jongeren die hun eigen weg niet meer kunnen bepalen… Ik kan nog even doorgaan, kortom : 

Jongeren die zeer veel ondersteuning nodig hebben.   

Ons systeem kenmerkt zich door drie belangrijke pijlers : Project algemene vakken, beroepsgerichte 

vorming en voltijds engagement. Deze drie pijlers zijn de basis van ons type onderwijs en aan de 

hand van deze drie pijlers stromen wij onze leerlingen gekwalificeerd uit  én maken wij hen sterk  om 

een rol op te nemen in deze maatschappij. Dit is de theorie. Een belangrijke pijler voor ons is de zorg 

die wij dag in dag uit bieden. Die broodnodige zorg zorgt ervoor dat de drie pijlers slagen.  

Op basis van het voltijds engagement kunnen wij onze doelgroep in verschillende groepen 

onderverdelen: leerlingen die werken, leerlingen in een brugproject, voortraject of persoonlijk 

ontwikkelingstraject.  Ook hier speelt zorg een belangrijke rol. Ook hier in deze onderverdeling staat 

de zorg centraal. Een jongere die werkt, vraagt soms meer ondersteuning dan een jongere in een 

voortraject, en zo komen we bij één van onze grootste bezorgdheden. Wie zal hen ondersteunen 

binnen het duaal? Wie krijgt hier uren en middelen voor? Wie zal hen opvangen als het minder goed 

loopt? Wie geeft hem een pluim als het wel goed loopt? Waar gaat de expertise van onze collega’s 

naar toe? Wie zal in het voltijds onderwijs tijd hebben om aan de alarmbel te trekken als hij een 

jongere twee dagen niet ziet? Wie zal communiceren met consulenten, jeugdrechter en andere 

instanties in het belang van de jongeren? Wie zal tijd hebben om signalen van jongeren op te vangen 

als het thuis niet goed gaat of als ze zich zelf niet goed voelen? Wie zal hen steunen of motiveren als 

ze op de grens zitten van doorzetten of opgeven?  

Als deze signalen verloren gaan en als er niet intensief met de jongeren aan de slag gegaan kan 

worden, zal duaal snel verloren zijn … met het niet slagen voor het standaardtraject als gevolg. 

Opnieuw een opdoffer en negatieve ervaring voor onze jongeren. Al onze jongeren hebben elk op 

zich nood aan begeleiding. Ondersteuning en motivatie op verschillende vlakken, aanklampend 

werken waar nodig. En veel liefde, genegenheid en dikke duimen. Om er opnieuw voor te gaan, om 

niet op te geven en om vooral opnieuw die positieve keuze van school te maken. Onze ultieme 

doelstelling blijft om hen allemaal zo goed als mogelijk voor te bereiden voor een plaats in onze 

maatschappij. Een bewuste keuze om hen sterker te maken en wij geloven er in.  



Nu komt onze vraag. Waar komen deze leerlingen terecht eens het bestaande systeem van leren en 

werken wordt omgevormd en wordt vervangen door het betere duale leren? Kost deze 

ondersteuning niet te veel? Wij vinden van niet! Ondersteuning door aanklampend werk en zorg, 

spaart onze maatschappij op termijn veel uit! 

Hoeveel van onze leerlingen gaan hun weg vinden in het duale leren? Zullen onze leerlingen niet 

verdrongen worden door sterkere leerlingen van het voltijds onderwijs? Gaan werkgevers geen 

eieren voor hun geld kiezen en gaan voor de sterkere profielen?  Hier kunnen we nog geen cijfers op 

plakken. Ongeveer 30 % van onze doelgroep op school heeft werk. Maar, waar we nu voor elke 

jongere stap voor stap een traject én leertraject op maat, met nadruk op talenten,  kunnen 

uitwerken, zitten we in het duale leren vast aan standaardtrajecten. Deze standaardtrajecten worden 

best lineair georganiseerd, met dan een uitstroom op 30 juni. Onze aanpak werkt motiverend. We 

zien dat leerlingen opleven bij het behalen van een deelcertificaat en we zien dat zij opnieuw zin 

krijgen in onderwijs. Gaan we hen niet verliezen?   

12 % van onze leerlingen, de leerlingen die momenteel in een brugproject hun competenties 

bijschaven, komen in de aanloopfase terecht. Deze tijdelijke fase is er voor jongeren die 

arbeidsbereid zijn, maar die nog niet arbeidsrijp zijn. Veel ESF-geld ging reeds naar het uitzoeken van 

het verschil tussen deze vage begrippen en het duiden van het verschil. Toch blijven we op onze 

honger zitten. Deze jongeren kunnen in het CLW blijven. Als we als autonoom centrum nog bestaan, 

tenminste… Hoe moeten wij hen verder begeleiden? Ons omschakelen tot een school waar we zowel 

de duale variant als de niet-duale variant aanbieden? Worden we dan best een voltijdse school? Hoe 

organiseren wij ons het best om iedereen dezelfde kansen te geven? 

Wij zien nu dat een jongere die slaagt in een brugproject, niet altijd onmiddellijk slaagt in het 

reguliere werk. Hoe groot is de kloof tussen aanloopfase en duaal traject? 

24 % van onze leerlingen, onze meest kwetsbare leerlingen, zullen worden overgeheveld naar het 

departement welzijn. Met de intrede van de Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT) gaan alle jongeren 

die ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling voor secundair onderwijs  en die wegens 

pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten terecht 

kunnen in een traject op maat dat hen terug naar de schoolbanken zal brengen. Waar houdt deze 

groep de band met onderwijs? Kunnen zij nog terugkeren? Zullen er voldoende beschikbare plaatsen 

zijn voor deze jongeren? Heel veel onduidelijkheden en heel veel vragen… Net deze jongeren hebben 

nog één voet in onderwijs nodig, net hen moeten we kunnen blijven monitoren en opvolgen en 

kansen geven. Hoe zit het met de kloof tussen NAFT en aanloopfase?  Hoe kunnen we vermijden dat 

onze jongeren binnen het  lineair systeem geen volledig schooljaar verliezen door een te grote 

schoolse achterstand, als ze pakweg 6 weken in het NAFT terecht komen? 

NAFT trajecten, een mooie naam en een sterk gedachtengoed. Maar gaan er in de toekomst nog 

voldoende trajecten zijn voor de jongeren die wij momenteel bereiken? 15 % van onze jongeren 

zitten op 16 mei 2018 in een Persoonlijk Ontwikkelingstraject (POT). Intensief, samen, aanklampend 

werken naar verandering. Momenteel zijn deze POT trajecten nog exclusief voor jongeren uit het 

deeltijds onderwijs. En eigenlijk hebben we bijna het volledige schooljaar jongeren op de wachtlijst, 

want jammer genoeg is de vraag naar POT begeleiding groter dan het aanbod. Vanaf 1 september 

gaan we het laatste schooljaar in waarin we kunnen aanmelden en  samenwerken met onze partners. 



Daarna stappen we over naar NAFT trajecten, opgedeeld in dagdelen, beperkt in tijd én toegankelijk 

voor alle scholen en alle jongeren tussen 12 en 25 jaar. Begrijpt u onze bezorgdheid, beste minister?  

Naast onze doelgroep, houden wij ons hart vast voor de tewerkstellingsmogelijkheden in 

grootsteden. Werkgevers worden geacht een opleiding te geven op de werkvloer, terwijl wij nu de 

ervaring hebben dat onze jongeren meedraaien als volwaardige medewerker. De lat ligt hoog voor 

onze leerlingen! Werken in de schoolvakanties, voldoen aan alle verwachtingen van de werkgevers… 

Zijn de werkgevers klaar om opleiding te geven? Hoe gaan zij onze jongeren evalueren? Hoe 

verantwoorden zij de opgedane competenties? Wie ondersteunt hen in hun administratie? Wie zal 

hen aanspreken als zij de jongere geen opleiding geven, maar enkel profiteren van de goedkope 

contracten? Zijn er überhaupt voldoende werkplekken voor onze leerlingen? 

Als het gaat om onze meest kwetsbare leerlingen die om allerhande redenen dreigen uit de boot te 

vallen in de klassieke onderwijsstelsels, is het duaal leren geen alternatief voor het huidige stelsel van 

leren en werken dat in de centra voor deeltijds onderwijs wordt aangeboden. Wij denken niet alleen 

economisch, maar wij denken ook vanuit een sociale en maatschappelijke bezorgdheid waarbij de 

nadruk ligt op het vormen van jongeren tot weerbare individuen die zich staande kunnen houden in 

een voor hen complexe samenleving. Zijn wij daarom tegen het duale leren? Neen zeker niet, 

jongeren motiveren om te leren en werken, daar zijn wij sterk in en daar staan wij met z’n allen 

achter. Onze vraag en bezorgdheid blijft! Is er binnen het nieuwe duale leren plaats voor al onze 

leerlingen leren en werken? Is er hier voldoende over nagedacht en kan die leerweg er dan echt één 

worden voor iedereen? En niet alleen voor de sterkere profielen? Wij hebben nog vele 

onbeantwoorde vragen die ervoor zorgen dat wij een kritische blik hebben op de invoering van het 

duale leren. Dit is zeer jammer, want uiteindelijk, beste Minister, wil u hetzelfde als ons. Meer 

jongeren die gekwalificeerd uitstromen én die aan de slag kunnen. Met enkel besparingen in het 

achterhoofd zullen we samen deze doelstelling niet kunnen waarmaken. Met onvoldoende voeling 

en kennis over de mogelijkheden en de talenten van deze jongeren, onze jongeren, zullen we samen 

de doelstelling niet kunnen waarmaken. 

Wij, vanuit het CLW Gent, staan niet stil en gaan geen uitdagingen uit de weg. Wij , vanuit het CLW 

Gent stellen ons op dit moment alleen vragen bij het beleid, het beleid dat geen rekening houdt met 

onze leerlingen, onze doelgroep. Het beleid dat alles bepaalt, maar één ding vergeet :  Dé lerende … 

en dat is nu net wat wij centraal willen stellen en waar wij voor staan! Wij blijven met de belangrijke 

vraag op onze maag liggen. Waar gaan onze kwetsbare jongeren naar toe? Waar komen onze 

jongeren die we moeten blijven motiveren en die niet meer naar school willen terecht?  

U beste Minister, bent welkom op ons centrum voor een overleg met onze gasten, ons team! 

Team CLW Gent 

Els Van Doorsselaer, directeur, 05/06/2018 


