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2017 IN EEN NOTENDOP 
Het was een meer dan bewogen jaar.  

Een jaar waarin afscheid genomen werd van gewaardeerde en gevestigde waarden en 

nieuwe mensen hun intrede deden…  

Een jaar waarin we uitgedaagd werden door een nieuwe kraakwet met duidelijk voelbare 

gevolgen zowel voor ons werk als onze doelgroep… 

Een jaar waarin medewerkers ontgoocheld werden in een (de)statutariseringsronde…  

Een jaar waarin de wooncrisis sterker naar voor kwam dan ooit, waarin dakloze kinderen 

beter zichtbaar werden voor de buitenwereld en ook in aantal groeiden…  

Een jaar vol emoties en onrechtvaardigheid,…  

Maar ook een jaar vol vechtlust en overduidelijk engagement…  

Een jaar waarin we klaar stonden voor zoveel mogelijk kwetsbare Gentenaren, waarin met 

hart en ziel voor de doelgroep gewerkt werd en waarin de strijdvaardigheid om het voor 

deze meest precaire gezinnen, gasten, kinderen, ouderen, jongeren…. leefbaar te maken…  

Ondanks het zware jaar, kijken we dan ook met trots terug op wat werd verwezenlijkt 

binnen deze moeilijke omstandigheden… 
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WIE ZIJN WE? 
 

De schoolspotters zijn een project van de dienst Outreachend werken. De Dienst Outreachend Werken (DOW) 

bestaat uit  een 50-tal medewerkers (stagiairs inbegrepen), verdeeld over 5 teams, die zich allen richten op de 

meest kwetsbare Gentenaren en samen met deze mensen  vanuit hun leefwereld een traject afleggen. Ieder 

team hanteert hiervoor de visie van outreachend werken.  

‘outreachend werken is een werkwijze die uitgaat van een actieve benadering en die gericht is op het 

bevorderen van welzijn. De werker vertrekt vanuit de participatieve basishouding en richt zich op kwetsbare 

doelgroepen die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst-hulp-, en zorgverleningsaanbod. 

Dit door zich te begeven in hun leefwereld met erkenning van de daar geldende waarden en normen. Met 

outreachend werken streeft men naar een wederzijdse afstemming tussen de doelgroep, hun netwerk, het 

maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving.’ (De Maeyer, Dewaele & Beelen, 2012). 

Participatieve basishouding? 

Een participatieve basishouding vertrekt vanuit een gelijkwaardige positie. Je bouwt een relatie op met 

iemand als gelijke, je bent niet meer of beter dan die andere, je weet niet beter dan hem/haar wat hij/zij nodig 

heeft. Je gaat samen op pad. Je vertrekt niet vanuit ‘wat is je probleem’, maar wel vanuit het positieve: Wat is 

je kracht? Waar wil je naartoe? Je bent oprecht, authentiek en stelt je empathisch op, ook als je in eerste 

instantie niet goed begrijpt waarom iemand bepaalde keuzes maakt, je neemt de moeite om even met de bril 

van de ander te kijken. Je bent open en betrouwbaar en handelt met respect voor de doelstellingen en het 

tempo van jouw cliënt/gast/gezin. Je bouwt professionele nabijheid in jouw relatie, je staat dichtbij de 

mensen, gaat in de slag in hun leefwereld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit werkingsverslag krijg je meer inzicht in onze werking, hoe vertalen we theorie naar praktijk, waar worden 

we dagdagelijks mee geconfronteerd, hoe proberen we zowel naar het individu als naar de maatschappij ons 

werk te doen.  

Dit werk is echter niet eenvoudig zichtbaar te maken, je moet het als het ware beleven om het echt te kunnen 

zien, toch trachten we aan de hand van een combinatie van woorden, verhalen, cijfers en beelden een inzicht 

te geven in wat wij doen en wat ons bezig hield in 2017.  

In dit werkingsverslag focussen we op de schoolspotters. Er bestaat ook een algemeen werkingsverslag van de 

dienst en van ieder project apart. 

Doelstelling: 

Het leven van mensen terug op de rails te krijgen 

Door in te zetten op het VERSTERKEN VAN SOCIALE NETWERKEN 

& 

Samen op zoek te gaan naar de GESCHIKTE ZORG- EN HULPVERLENING 
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ORGANISATIESTRUCTUUR 
De Dienst Outreachend werken maakt deel uit van de stad Gent, departement Samenleven, welzijn en 

gezondheid. De dienst wordt aangevuld door een bijna continue inzet van stagiairs, zowel langdurige stages via 

VSPW als kortdurende stages.  

 

HET DIRECTIETEAM 
Het directieteam bestaat uit de directeur, de stafmedewerker en de teamcoördinatoren van de verschillende 

teams.  Samen vormen ze het directieteam die -   onder het toeziend oog van het beleid en departement -  de 

dagelijkse beslissingen nemen over de werking van de Dienst Outreachend Werken.  Er wordt geïnvesteerd in  

gemeenschappelijke visies en het toekomstperspectief van de dienst.  

Directeur 

Tot juli 2017 stond Hans Bodyn als waarnemend directeur aan het hoofd van de dienst, waar hij de afgelopen 

25 jaar zijn hart en ziel voor heeft gegeven.  

Maja Meirlaen nam in juli 2017 de fakkel over.  

Stafmedewerker 

Els De Quick staat in voor de ondersteuning van de vele teams op vlak van financiën en administratie. Ze vormt 

voor velen een steun en toeverlaat en draait al jaren mee op de dienst.  

  

Kwetsbare 
gentenaren 

 

OpStap 

1 coördinator 

4 vte veldwerkers 

Buurtstewards  

1 coördinator 

 9 vte veldwerkers 

Straathoekwerk  

2 coördinatoren  

15 vte veldwerkers 

IEM project jongeren  

1 coördinator 

Schoolspotters  

1 coördinator 

 7 vte veldwerkers 

Directie 

1 directeur 

1 stafmedewerker 



 
6 

 

 

SCHOOLSPOTTERS  

 (C) PATRICK HENRY_BEELDBANK STAD GENT 



 
7 

Door de  van… 

Onvoorwaardelijk, maar niet naïef. 

Schoolspotter LUCAS geeft ons zijn beeld van de job, na 2,5 jaar als schoolspotter is hij de meest ervaren 

spotter van het team.  

Houdt de job in wat je er jou van had 

voorgesteld?  

Jazeker, jongeren op straat aanspreken, er een 

band mee opbouwen om vanuit die band aan de 

slag te gaan met die vragen die de jongeren aan 

ons stellen. 

Wat vind je het leukste aan deze job? 

In het algemeen omgaan met jongeren, zowel in 

positieve als negatieve situaties. De afwisseling dus 

en de vrijheid om onze eigen manier van werken te 

ontwikkelen, en daarin te groeien. 

Wat vind je het moeilijkste aan deze job? 

De schrijnende situaties (bij jongeren) waarmee je 

geconfronteerd wordt en daarbij het besef dat je 

geen mirakelwerker bent, dat je ze dus niet altijd 

zult kunnen helpen. 

Hoe vind je de samenwerking met andere 

collega’s, zowel binnen de dienst als buiten de 

dienst?  

De samenwerking is uitstekend en de mogelijkheid 

om af en toe eens samen te draaien bij de andere 

afdelingen binnen de dienst is zeer  aardig. 

Wat is volgens jou de slagzin van de 

schoolspotters? 

Onvoorwaardelijk, maar niet naïef. 

Welk verhaal/welke situatie zal jou het meeste 

bijblijven? 

Een jongere die mijn telefoonnummer had en die 

zeer cru zei dat hij net terug wakker was vanuit een 

coma ten gevolge van een zelfmoordpoging. Dit is 

mij bijgebleven vanwege de ernst, emotionele 

geladenheid van de situatie en de banale manier 

waarop het gecommuniceerd werd 

Als je de doelgroep in 3 woorden zou moeten 

omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 

Jong, rebels, onbegrepen. 

 Welk verhaal typeert volgens jou de werking van 

de schoolspotters?  

Een jongere die een contract op school had 

gekregen vanwege haar  rebels gedrag tegenover 

personeel en mede-leerlingen had vernomen dat 

zij tegen het einde van de week definitief geschorst 

zou worden. Daardoor is haar motivatie helemaal 

door de mand gevallen en heeft zij dus beslist om 

vanaf die dinsdag niet meer naar school te gaan, te 

spijbelen dus. Ik heb goed geluisterd naar haar 

woorden en haar proberen te doen beseffen dat zij 

hierdoor enkel en alleen zichzelf meer in 

problemen bracht.  Maar ik heb ook bewust niet 

vanuit een superioriteitspositie haar onder haar 

voeten gegeven. Dit zou namelijk het 

vertrouwensverband breken die ik al opgebouwd 

met haar. 
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DE WERKING 
Het project schoolspotters is een werkervaringsproject gesubsidieerd door VEVE. Bij het begin van 2017 viel 

een deel van deze subsidiëring weg. Om dit op te vangen werd een deel van het werkingsbudget 

gecompenseerd door Stad Gent.  

Het project stelt 6 schoolspotters en 1 stagiair aan het werk. Allen zijn jonger dan 25 jaar en hebben geen 

diploma middelbaar onderwijs. Dit zijn immers de voorwaarden om in zo’n “startbaan”  als schoolspotter te 

kunnen instappen.  Schoolspotters kunnen twee jaar aan de slag bij ons en maximaal tot hun 25ste. 

De schoolspotters werken drie of vier dagen per week (afhankelijk van de opleiding die ze volgen) bij ons op de 

dienst. De andere dagen van de week volgen zij een opleiding via het volwassenonderwijs.  Het 

schoolspottersproject heeft dan ook een dubbel doel. Enerzijds wil het de schoolspotters de kans geven 

werkervaring op te bouwen en een diploma te halen, anderzijds willen de schoolspotters een luisterend oor en 

een betrokken aanspreekpunt zijn voor jongeren aan schoolpoorten.   

 
“Ik ben enorm blij dat ik de kans kreeg om aan de slag te gaan als schoolspotter. Tijdens mijn jeugd heb ik 
gekampt problemen waardoor ik mijn middelbare school niet afwerkte, de goede banden met mijn familie 
verloor en er op jonge leeftijd alleen voor kwam te staan. Ik ben ondertussen al enkele jaren bezig met het 
heropbouwen van mijn leven. Het schoolspottersproject heeft mij hier erg in geholpen. Dankzij het 
schoolspottersproject ben ik kunnen gaan studeren. Ik doe de job erg graag en studeer ondertussen de richting 
Sociaal - Cultureel Werk. Dit kon ik doen via een ingangsexamen voor mensen zonder middelbaar diploma. Als 
mijn schoolspotterstraject afgelopen is, heb ik dus niet enkel een middelbaar diploma maar zelfs een hoger 
diploma in handen! Ik zou later graag vanuit mijn eigen ervaringen mensen die in moeilijkheden zitten helpen. 
Zonder mijn job als schoolspotter was dit niet mogelijk geweest.”    

   

WAT DOEN WE? 
 

De schoolspotters kunnen aanzien worden als peer-supporters. Ze hangen rond aan schoolpoorten om daar 

contact te maken met jongeren. Omdat de schoolspotters zelf nog vrij jong zijn, hebben zij voeling met de 

leefwereld van de jongeren en vinden zij doorgaans snel aansluiting bij hen. Het feit dat de schoolspotter 

bovendien onafhankelijk van de school werkt, verlaagt de drempel voor de jongeren om een schoolspotter in 

vertrouwen te nemen. Bovendien hebben de meeste schoolspotters in hun persoonlijke verleden ook 

“vanalles” meegemaakt, waardoor ze vaak uit eigen ervaring kunnen putten in hun gesprekken met de 

jongeren.  Schoolspotters zijn geen hulpverleners en zitten niet vast aan bepaalde methodieken of 

gesprekstechnieken.   Ze zijn gewoon zichzelf!  En net dat appreciëren de jongeren. De schoolspotter is echter 

ook niet “één van de jongeren” Als buitenstaander kan de schoolspotter de jongere soms een frisse kijk bieden 

op bepaalde zaken.  

 

De jongeren vinden in de schoolspotters iemand die hen begrijpt. Ze kunnen bij hen terecht als ze ergens mee 

zitten,  zich niet goed in hun vel voelen of even nood hebben aan een ‘friendly face’ en een babbeltje . De 

schoolspotters “zijn er” voor de jongeren. Ze hebben tijd om naar hen te luisteren en hen te ondersteunen en 

motiveren. Dit kan gaan om gesprekken aan de schoolpoort, jongeren die zich onveilig voelen begeleiden naar 

school of thuis, samen iets gaan drinken, tot een cinemabezoek  of samen eens gaan sporten,… op deze manier 

leren de schoolspotters  de jongere ook eens  in een andere context kennen en wordt  ‘het vertrouwen’ verder 

opgebouwd.  
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“Een meisje belde me dat ze het niet meer zag zitten. Zij heeft thuis een heel moeilijke situatie en moet altijd 

alles alleen doen thuis en ook nog voor haar broers en zussen zorgen. We hadden daar al veel over gepraat. Ze 

vroeg of ik afkwam. Ik ben naar haar gegaan en heb al mijn make-up gerief meegenomen en we hebben elkaar 

opgemaakt en ondertussen veel zitten lachen. Achteraf zei ze dat ze dat eens echt nodig had. Gewoon wat 

chillen en lachen…” 

Wanneer er meer nodig is raden de schoolspotters de jongeren aan met een hulpverlener te praten of 

verwijzen ze de jongeren naar andere organisaties of vrijetijdsinitiatieven, zodat ze hun netwerk ook verder 

kunnen uitbreiden.  

 

 In 2017 verwezen  wij jongeren door naar oa. vzw De Stap, Compaan, JAC, OCMW, vzw Tejo, CLB, 

verschillende vrijetijdsorganisaties (sportclub, dansles, YOUnited9000, Habbekrats,…) 

 

“Er was een jongen in mijn zone die steeds lastig deed en overlast veroorzaakte, en vechten en zo. Hij werd dan 

steeds op school op het matje geroepen en dan kreeg hij onder zijn voeten en werd hij geschorst en zo. Maar 

dat veranderde niets aan zijn gedrag. Op een dag begon hij mij uit te dagen om te vechten.  Ik liet hem begaan 

en hij begon meer en meer uit te dagen.  Ik liet hem nog altijd begaan maar ik bleef zelf heel rustig. Ik begon 

ook niet op hem te zagen of zo. Ineens gaf hij mij ‘een vuistje’, de manier waarop jongeren elkaar hier 

begroeten. Een week later kwam hij met me praten.  Hij had heel veel problemen thuis en liep heel gefrustreerd 

daardoor. We zijn samen naar de school geweest om erover te praten met de leerlingenbegeleider. Sindsdien 

gaat de school heel anders met hem om.”  

Daarnaast organiseerden bepaalde schoolspotters soms ook groepsactiviteiten.  Ze leren daardoor soms 

andere jongeren kennen dan ze doorgaans aan de schoolpoorten zien.  Of ze leren de jongeren die ze al kenden 

op een andere manier kennen… Het zelf organiseren van activiteiten kan ook een interessante leerervaring zijn 

voor sommige schoolspotters.   

In 2017 organiseerden de schoolspotters oa. kennismakingsactiviteiten aan de schoolpoorten om jongeren te 

leren kennen (vb. wafelbak,  zich voorstellen in de klassen), een educatieve workshop “Jongeren en Sociale 

Media” voor de eerste en tweede graad - ontwikkeld door twee schoolspotters na de constatatie dat vele 

gevechten tussen jongeren aan de schoolpoorten ontstonden door discuties op de sociale media (reeds 

gegeven in OLVI, Hotelschool, Viso, VIP), Een bewustmakingsactiviteit voor jongeren rond gezonde voeding aan 

Zuid (met gratis ontbijt) .  Schoolspotters werkten ook mee aan evenementen  die samen met andere diensten 

of organisaties werden georganiseerd (zoals de Dag Tegen Racisme op 17/03 en Geestig Gent op 11/10 op Zuid) 

en gingen ook geregeld mee op schooluitstappen, sportdagen e.d. op vraag van scholen waar zij actief zijn.  

 

WAAR WERKEN WE? 
 
Sinds september 2017  wordt ingezet op twee scholenclusters.   

Zone Zuid omvat de scholen OLVI, hotelschool, Nieuwen Bosch en VISO.  

Zone Casinoplein beslaat HTISA,  De Rotonde, Wispelberg en KTA MOBI.  

Elke zone heeft zijn vaste schoolspotters . Door hiervoor te kiezen, en niet voor een beurtrol, zullen de 

schoolspotters sneller een bekend gezicht worden voor de jongeren in hun gebied.  Door te kiezen voor twee 

locaties waar meerdere scholen samen komen, kunnen meerdere schoolspotters vanuit dezelfde locatie 

werken, waardoor meer continuïteit wordt gecreëerd:  Gezien de combinatie met hun opleiding  zitten de 

schoolspotters immers zelf ook vaak op de schoolbanken en ze zijn dus niet altijd beschikbaar. Door meerdere 

schoolspotters vanuit de zelfde regio te laten spotten, is er zeker altijd een schoolspotter aanwezig. Anderzijds 

kunnen de schoolspotters elkaar op deze manier ook beter ondersteunen.  
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Iedere schoolspotter zit anders in elkaar. De één slaagt er zeer goed in snel individuele contacten te maken, de 

andere vindt het makkelijker zich in een groep in te mengen en nog anderen leren het best mensen kennen 

door activiteiten te organiseren. Door deze verschillende types schoolspotters te combineren ontstaat er een 

goeie dynamiek, die zowel de schoolspotters als de jongeren aan de schoolpoorten ten goede komt. 

 

WAAROVER PRATEN WE ? 
Gezien hun ‘peer-positie’ praten jongeren vaak ‘als vriend’ met de schoolspotters. 

Ze praten over hun dagelijkse beslommeringen: over school en hobby’s,  over hun vrienden,  over voetbal en 

Tv-series,  over ruzie met vrienden of familie,  over relaties en liefdesverdriet, over hoe ze zich voelen en waar 

ze van dromen…  

Vaak gaat het over gewone, dagelijkse dingen. 

Het samen praten over deze zaken zorgt er voor dat schoolspotters en jongeren – stap voor stap -  een band 

kunnen opbouwen.  Het opbouwen van een vertrouwensrelatie neemt wel wat tijd in beslag. Hoe langer een 

schoolspotter aan de slag is, hoe groter het vertrouwen wordt. We merken  dan ook dat jongeren die zich 

slecht in hun vel voelen,  dingen hebben meegemaakt waar ze het lastig mee hebben of met een probleem 

kampen,  na enige tijd van “relatieopbouw”, bij de schoolspotters aankloppen. 

 

VORMING EN UITWISSELING 
Schoolspotters krijgen, naast de opleiding die ze allemaal volgen, ook nog  een aantal basisvormingen op onze 

dienst .  Omdat de meeste schoolspotters twee jaar in dienst blijven - en om schoolspotters niet elk jaar de 

zelfde vorming te laten volgen - worden de meeste van deze vormingen om de twee jaar gegeven. [Onze werking 

verloopt echter in schooljaren] 

 In  schooljaar 2016 -2017 kregen alle schoolspotters de vormingen: Outreachend Werken voor 

Schoolspotters, Beroepsgeheim voor schoolspotters,  “Maat in de shit” (een vorming over omgaan 

met druggebruik bij jongeren van CGG Eclips)  

 In schooljaar 2017-2018 werden volgende vormingen georganiseerd voor alle schoolspotters (oa.  

Vorming Peer-Support, Vorming Bemiddeling  bij conflicten met jongeren, Omgaan met straffe 

uitspraken bij jongeren) 

 

Daarnaast worden de schoolspotters individueel steeds gemotiveerd om zo veel mogelijk vormingen te volgen, 

op hun maat en naar hun behoeften. En er zijn er ook de vormingen die door VEVE georganiseerd worden voor 

alle schoolspotters van Vlaanderen 

Maar, schoolspotters geven ook zelf vorming!  

Zo mochten zij in 2017 hun project en hun werk gaan voorstellen in HOWEST in Brugge (Postgraduaat Peer-

Support) en in Hogeschool Odisee in Brussel (studiedag Peer-Support) 

 

Om de sociale kaart te leren kennen en om de samenwerking te bevorderen gaan  schoolspotters geregeld op 

werkbezoek naar andere diensten zoals bijvoorbeeld Jac, Tejo, Eclips, Lejo, De Stap … of we bezoeken  eens een 

instelling of een therapeutische gemeenschap voor jongeren. Andere organisaties die ook met jongeren 

werken komen zich soms bij ons op team voorstellen zoals bijvoorbeeld de brugfiguren van Stad Gent, 

Compaan, … tot onderzoekers van de hogeschool die rond spijbelen en schoolmoeheid werken en graag onze 

input wilden horen. 
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Omdat de schoolpoorten regelmatig sluiten voor een welverdiende vakantie, worden schoolspotters tijdens 

vakantiemomenten ingezet in andere organisaties, zoals  vzw Jong, Habbekrats, Vzw Stappen, De Kiem,…  Op 

die manier leren ze niet alleen andere jongeren kennen, ze doen ook nieuwe ervaringen op en kijken hoe 

andere organisaties het werken met jongeren aanpakken. 

 

WIE ZIJN WE?  

De schoolspotters werken in ‘schooljaren’, in 2017 waren dan ook twee teams aan de slag. 

Januari - augustus 

 

Benjy 

Rüya

Vicky 

Eline Tom 

Eva 

Cynthia 
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Door de  van… 

A little more kindness and a little less judgment. 
 

JULIA is nu 6 maand schoolspotter, ze kwam via haar jobcoach in het team terecht en voelt zich er helemaal 

thuis. Als ze een slagzin voor de schoolspotters moet verzinnen gaat ze voor ‘geduld is een mooie deugd’, 

omdat het niet altijd eenvoudig is om contact te leggen als schoolspotter en ‘ a little more kindness and a little 

less judgement’ omdat ze gelooft dat dat is wat de schoolspotters jongeren te bieden hebben. Ze geeft ons 

graag zicht in de werking van de schoolspotters via het verhaal van de eerste jongere met wie ze een relatie 

opbouwde als schoolspotter. 

Dit verhaal heb ik geschreven omdat dit meisje de 
eerste jongere was die mij is beginnen vertrouwen. 
Ook omdat deze situatie mij als schoolspotter heeft 
doen inzien dat je  niet altijd actie moet 
ondernemen om er voor iemand te kunnen zijn. Een 
luisterend oor kan meer dan genoeg zijn. (Waar ik 
het in het begin heel moeilijk mee had). En de 
dankbaarheid van zowel Marie als haar mama blijft 
mij bij. Zo heb ik ontdekt dat, als de jongere in de 
problemen zit, dat dit niet enkel de jongere raakt, 
maar dat ook soms hun familie er mee inzit .  
 
Marie en haar vriendin werden  al eventjes gepest 
in de klas, ze zitten in het 2

de
 middelbaar. Ze 

vertelden wat er gaande was. Het kwam er op neer 
dat ze alle twee gepest werden door andere 

jongeren van hun school en dat  ze schrik hadden 
van die jongeren omdat zij al meerdere malen 
hadden gedreigd hen op de tramsporen te duwen 
als er een tram zou afkomen. Ik heb de twee 
meisjes enkele dagen begeleid van hun school naar 
het station en omgekeerd. Voor één meisje was 
het daarna niet meer nodig maar voor Marie wel. 
Ik had  met Marie besproken dat ik het begeleiden 
stilletjes aan zou afbouwen. Zodat ze niet te veel 
gewoon geraakte dat ik haar elke dag zou 
begeleiden en dat ze ook op die manier weer leert 
alleen de tram te nemen. Marie vond dit prima. Na 
het afbouwen heb ik Marie mijn werk GSM 
nummer gegeven en mijn werk facebook zodat ze 
mij kan bereiken als ze er nood aan heeft. We 
hebben enkele keren afgesproken om te praten. 

Vicky Manuel 
Eline Julia 

Eva 

Lucas 

Stijn 

Tom 
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Marie vertelde situaties van op school en hoe het 
in de klas er aan toe gaat. Ze is regelmatig het 
slachtoffer van ernstige pesterijen van jongeren. Ze 
verstoppen bijvoorbeeld haar trui en willen die  
haar niet teruggeven, ze nemen haar stoel weg als 
ze wilt gaan zitten, ze nemen haar pennenzak en 
houden die ondersteboven zodat alles er uitvalt, 
dit gebeurd alleen als de leerkracht eventjes weg is 
uit de klas.  
 
Marie vind het fijn dat ik altijd wil luisteren naar 
haar omdat ze niets meer durft te zeggen aan de 
leerkrachten of leerlingenbegeleiders omdat ze 
schrik heeft dat ze dan “de zaag” is of dat de 
leerkrachten of leerlingenbegeleiders misschien 
over haar gaan denken “Ah daar is ze weer sè!”  
Ik had haar enkele keren voorgesteld om eventueel 
samen met haar naar een leerkracht te gaan of een 
leerlingenbegeleider zodat ze binnen het school dit 
probleem kunnen aanpakken opdat de pesterijen 
zouden stoppen maar Marie voelde zichdaar 
ongemakkelijk bij. Voor mij als schoolspotter en als 
persoon was het moeilijk dat ik niets kon doen 
voor haar waardoor de pesterijen zouden stoppen, 
maar ik respecteerde zeker haar gevoelens en haar 
gedachten. Ik heb haar dan ook gevraagd wat ze 
van mij verwacht. Wil ze graag dat ik acties 
onderneem?  Heeft ze graag dat ik alleen luister? 
Of wil ze iets anders ? Maar Marie wou alleen dat 
ik naar haar luisterde.  
 
Op een vrijdagavond werd ik gebeld door een 
nummer dat ik niet herkende maar had dit pas 

gezien op zaterdag nadat ik mijn telefoon had 
opgeladen. Ik zag ook dat ik een berichtje had 
gekregen van Marie dat haar mama mij graag zou 
spreken en of ik zou willen terugbellen. De mama 
van Marie klonk rustig en vriendelijk. Vrijdag na 
school was Marie door jongeren op de tramsporen 
geduwd. Er was toen net een tram op komst.  
Marie had ook een blauwe plek aan haar arm waar 
de jongeren haar hadden  gegrepen. De mama had 
besloten om naar de politie te gaan met Marie om 
een verklaring af te leggen. Ook had ze naar het 
school gebeld dat ze graag een gesprek wilde met 
zowel Marie, de pesters en hun ouders. De school 
ging hier mee akkoord. Dit gesprek zou zich de 
maandag daarop plaatsvinden. De mama had mij 
bedankt voor de momenten dat ik luisterede naar 
Marie en voor de momenten dat ik haar al begeleid 
had. Ze zei dat het voor haar deugd deed om te 
weten dat haar dochter iemand had die ze 
vertrouwde. Zo kreeg de mama ook een veiliger 
gevoel omdat haar dochter naar school te laten 
gaan. Ze zou mij maandagavond bellen om te laten 
weten hoe het gesprek is verlopen.  
Het gesprek op school ging in het begin helemaal 
niet vlot maar uiteindelijk was er wel resultaat 
waardoor de ouders van Marie en Marie zelf 
tevreden mee waren.  
 
Marie heeft soms nog steeds een beetje schrik en 
ze mag mij nog altijd sturen of bellen als ze er nood 
aan heeft. En dat doet ze ook… 
[Marie is een fictieve naam] 

 

WIE BEREIKEN WE? 
Sinds september 2017 bereikten we 75 verschillende jongeren.  Dat is niet het aantal jongeren dat we in totaal 

kennen, wel het aantal jongeren waar we in die periode reeds een goede band mee hadden en actief mee aan 

de slag waren. 
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Door de  van… 

We proberen de jongeren te leren hoe ze hun problemen 
kunnen oplossen maar gaan dit niet in hun plaats doen. 
 
Ook Manuel kwam recentelijk het team vervolledigen.  Hij is schoolspotter sinds 6 november 2017 en zo, samen 
met Stijn, onze meest verse schoolspotter. 
 
Houdt de job in wat je er jou van had 
voorgesteld?  
Ik vergeleek het een beetje met de job van Jojo-
medewerker van de middelbare school vroeger. 
Alleen denk ik dat wij als spotters meer kunnen 
bereiken omdat we niet echt autoriteit uitstralen 
en ook niet verbonden zijn aan een school, 
waardoor jongeren ons sneller zullen vertrouwen. 
 
Wat vind je het leukste aan deze job? 
Het contact met de jongeren is voor mij het 
interessantste. De meeste zitten in een fase tussen 
puber en volwassene en ik vindt het boeiend om te 
zien hoe ze daarmee omgaan. Ik geef graag advies 
gebaseerd op mijn eigen jeugd en het doet deugd 
als ik merk dat ik hun kan bereiken. Ik probeer een 
soort van grote broer te zijn voor de jongeren 
 
Wat vind je het moeilijkste aan deze job? 
Ik heb soms wat moeite met conflictsituaties, ook 
al is dat nog niet al te veel voorgekomen. Iets wat 
ik niet perse het moeilijkste vind maar waar ik wel 
op probeer te letten is het schommelen tussen 
jezelf blijven en je professionele rol spelen. 
   
Hoe vind je de samenwerking met andere 
collega’s, zowel binnen de dienst als buiten de 
dienst?  
Iedereen is altijd vriendelijk. Het is ook altijd fijn 
om de werkmethodes en inzichten van collega’s te 
kunnen vergelijken met die van jezelf, waardoor je 
altijd wel wat bijleert.  
 
Welk verhaal/welke situatie zal jou het meeste 
bijblijven? 
Ik heb niet echt één specifiek moment maar wat 
voor mij de meeste voldoening geeft is het 
moment dat een jongere zich comfortabel begint 

te voelen en signalen geeft dat hij/zij me 
vertrouwd. Meestal zie ik dat moment zelf niet 
aankomen en verrast het me een beetje op een 
positieve manier. 
 
Als je de doelgroep in 3 woorden zou moeten 
omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
Boeiend, Kneedbaar en Zoekend 
 
Daarnaast ben ik vooral op zoek naar verhalen die 
de werking van de schoolspotters duidelijk in 
beeld brengen.  
 
Eén van de jongeren die ik regelmatig zie heb ik 
geholpen met een situatie die goed beschrijft wat 
onze job inhoudt. Na veel casual en niet al te diepe 
gesprekken vertelde ze me plots dat ze last had 
van een stalker. Het ging om haar ex die terug in de 
stad was.  Ik heb goed naar haar geluisterd waarna 
ik haar heb doorverwezen naar een dienst die 
gespecialiseerd is in dergelijke situaties 
(Stalkingalarm in Gent). Achteraf heb ik nog eens 
gecheckt hoe het verder verliep en ze wist me te 
vertellen dat het probleem zich had opgelost.  
 
In deze situatie zie je perfect wat we allemaal doen 
voor de jongeren. In de eerste plaats brengen wij 
veel tijd met hun door en proberen we hun 
vertrouwen te winnen door over hobby’s en 
interesses te praten. Naarmate de 
vertrouwensband sterker wordt kunnen de 
jongeren al eens over bepaalde problemen met 
ons praten. Wij proberen dan zo goed mogelijk te 
luisteren en indien nodig kunnen wij hun 
doorverwijzen naar bepaalde diensten of 
organisaties. We proberen de jongeren te leren 
hoe ze hun problemen kunnen oplossen maar gaan 
dit niet in hun plaats doen.  

Wat horen we?  

Door hun contacten met verschillende jongeren van verschillende scholen, door hun peer-positie en door het 

feit dat zij niet gericht focussen op bepaalde onderwerpen, krijgen de schoolspotters een zeer goed beeld van 

wat er leeft bij jongeren. Zij krijgen de stem van de jongeren relatief ongefilterd binnen.   
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WAT HOREN WE?  
Schoolspotters worden daardoor ook sporadisch geconsulteerd om “de stem van de jongeren” te vertolken.  Zo 

werden zij en de jongeren, samen met andere organisaties,  betrokken bij de uitwerking van het concept van 

het “Overkophuis”. Ook voor de uitbouw van “BoJo”, het Jongerenhuis dat in Baudolo in de pijplijn zit,  worden 

zij betrokken.  Daarnaast worden zij sporadisch door  andere diensten  en overheden  gevraagd naar hun 

signalen. 

 “We zijn eens met enkele jongeren die het zeer moeilijk hebben naar de schepen gegaan. Ze hebben daar 
allemaal hun verhaal verteld. De schepen heeft echt lang geluisterd. Hij was heel geïnteresseerd en zei achteraf 
dat het enorm zwaar geweest was voor hem, al die schrijnende verhalen. Dat hij echt geëmotioneerd was. De 
jongeren waren blij dat hij echt naar hen geluisterd had. …”  

 

OVERLAST 
 Geef jongeren een plek om te hangen. Rondhangende jongeren worden vaak als overlast 

beschouwd (buren die de politie bellen, zelfs als ze geen echte overlast bezorgen). 

Voldoende “hangplekken” voorzien, zowel binnen (een jeugdhuis is niet voor iedereen het 

juiste antwoord)  als buiten (gezellig en veilig  ingericht en liefst met een afdakje om te 

schuilen en vuilbakken in de buurt) kan de overlast beperken. 

ONDERWIJS  
 Nood aan begeleiding van jongeren wanneer zij van school gestuurd worden. Jongeren die 

die van hun school te horen krijgen dat ze daar niet langer welkom zijn, worden niet altijd 

begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe school. Zonder die begeleiding is het voor hen 

vaak moeilijk een nieuwe school te vinden (zeker indien dit in het midden van het schooljaar 

gebeurt). Sommigen haken dan af en eindigen zonder diploma. 

 Alternatieve oplossingen voor laatkomers: In sommige scholen wordt de laatkomers 

verboden om  nog deel te nemen aan het eerste lesuur. In  praktijk moedigt dit spijbelen aan. 

Andere laatkomers beslissen soms om “gewoon helemaal niet meer te gaan” omdat ze geen 

zin hebben in “al dat  gedoe,  gewoon omdat ik te laat ben”. 

“waarom zijn ze niet gewoon blij dat we toch komen?” 

 Meer positieve bekrachtiging voor wat wel lukt en meer hulp voor wat niet lukt (ipv. 

sancties en contracten). Leerlingen op hun talenten aanspreken. Zo kunnen sommige 

leerlingen ook ingezet worden op school (vb. om klasgenoten te ondersteunen, de website 

van de school maken, de inrichting van de klaslokalen en speelplaats te ontwerpen, als 

ervaringsdeskundige om hun medeleerlingen die ook met problemen kampen bij te staan,…)  

 Meer oog voor persoonlijk welbevinden van de jongeren. Veel jongeren hebben het gevoel 

dat het enige wat de school interesseert is of ze op tijd komen, zich aan de regels houden en 

of hun punten goed zijn. Niet wie ze zijn en waar ze mee bezig zijn. Misschien moet daar in 

de lerarenopleiding daar nog meer op gefocust worden?? In het algemeen vragen leerlingen 

meer persoonlijke betrokkenheid van leraars. Minder afstand en meer persoonlijk contact. 

Leraars hebben, van alle schoolpersoneel, vaak het meest intensieve contact met de 
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jongeren. Zij  kunnen daardoor  ook snel reageren bij schoolmoeheid of wanneer ze zien dat 

jongeren worstelen of zich plots helemaal anders gedragen. Leerlingen geven ook aan dat ze, 

wanneer ze een bepaalde leraar in vertrouwen nemen, het niet fijn vinden om naar de 

leerlingenbegeleider of iemand anders te worden doorverwezen.  

 Veel jongeren voelen zich slecht in hun vel of hebben allerlei problemen, waardoor school 

soms gewoon er even niet meer bij kan. Soms laten ze het daardoor (even) hangen. Het is 

belangrijk voor hen dat ze op die momenten “de school” als ondersteunend kunnen 

ervaren, en niet enkel als sanctionerend. 

 Voor sommige leerlingen weegt  “het sociale aspect” van het schoollopen zeer zwaar.  

Ook zware pesterijen, uitgesloten worden,  agressiegevallen aan schoolpoorten, werden 

regelmatig aangegeven door jongeren als reden om niet meer naar school te gaan.  

 

 Er is nood aan meer leerlingenbegeleiders: er zijn er nog niet genoeg waardoor  diegenen 

die er zijn overbevraagd zijn. Leerlingenbegeleiders zijn nochtans belangrijk voor de 

leerlingen en bieden vaak een grote ondersteuning. Ook de brugfiguren zijn, in het 

middelbaar onderwijs, nog met te weinig. 

 Maak het onderwijs flexibeler naar analogie van het hoger onderwijs. Nu moeten jongeren 

soms blijven zitten, of van richting veranderen door 1 vak waarin ze niet goed zijn, terwijl ze 

eigenlijk wel mee kunnen voor al het andere.  Dit werkt demotiverend en zorgt ervoor dat 

jongeren niet altijd in de goede richting terecht komen. Door een persoonlijk traject toe te 

passen, waarbij men bepaalde vakken kan meenemen naar het volgend jaar en/of 

vrijstellingen kan verzamelen voor de vakken waarvoor men wel reeds geslaagd was, kan dit 

opgelost worden.  Jongeren zouden ook graag meer “keuzevakken” kunnen kiezen, naast 

bepaalde verplichte vakken. 

 Creëer een divers onderwijsaanbod. Jongeren haken soms af omdat ze niet passen binnen 

het huidige schoolsysteem, terwijl ze vaak wel over voldoende capaciteiten beschikken. 

Jongeren willen “meer verschillende soorten scholen” en ook “kleinere scholen”, zodat ze 

meer kans hebben iets te vinden dat bij hen past. 

 Schoolfacturen: blijven een probleem voor mensen met een laag inkomen, ondanks alle 

maatregelen en maximumfactuur.  Zeker voor richtingen waar men specifiek materiaal nodig 

heeft. 

 Geen gratis buzzy pass  meer na 14 is voor velen problematisch  

 Geef ook meerderjarigen die tweedekansonderwijs willen volgen een studiebeurs. Nu 

bestaat er enkel zoiets voor de knelpuntberoepen. 

 Er is nood aan een groter aanbod aan stageplaatsen voor leerlingen Deeltijds Onderwijs en 

aan meer hulp bij het zoeken naar een geschikte stageplaats.  Leerlingen die geen 

stageplaats vinden kunnen hun diploma niet halen. Hierdoor haken ze soms definitief af “het 

heeft toch geen zin meer”. 
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 Niet alle jongeren zijn even enthousiast over het aanbod in de POT-trajecten. Sommige 

jongeren willen liever een videoclip maken of een computergame leren ontwerpen dan op de 

boerderij werken, met hout werken, potten bakken,…  

THUISLOOSHEID/DAKLOOSHEID JONGEREN 
 Aanbod voor jongeren op de woonmarkt is zeer beperkt. Jongeren die alleen willen wonen 

vinden vaak (ondanks een eigen inkomen) geen woonst als hun ouders niet borg 

willen/kunnen staan.  

 Schoolspotters komen in contact met thuisloze jongeren. Zij vallen niet op omdat ze niet in 

de normale circuits van nachtopvang en zo terecht komen, maar vaak logeren bij vrienden 

(met veel verhuisbewegingen). 

 Er bestaat in Gent geen daklozenopvang voor jongeren apart. Jongeren zien het vaak niet 

zitten om in de reguliere daklozenopvang te gaan zitten en logeren daarom van het ene 

logeerbed naar de andere sofa. 

 Er bestaat geen crisisopvang voor jongeren om zeer kortstondig te verblijven en – onder 

professionele begeleiding -  alles even op een rijtje te zetten, zonder dat ouders onmiddellijk 

verwittigd worden. Soms hebben jongeren nood aan een time out van de thuissituatie om te 

kunnen beslissen welke stappen ze verder willen zetten. 

VRIJE TIJD & JONGEREN 
 De werking van de Uitpas is niet bij iedereen even goed gekend 

 Muziekschool, sportclubs: voor sommige mensen zeer duur en hoogdrempelig. Ook door de 

aankoop van instrumenten/sportoutfits/vervoer  

 Betere bekendmaking van het vrije tijdsaanbod bij de jongeren. Dit geldt zowel voor het 

dagelijkse aanbod als voor vakantievoorzieningen 

VERSLAVINGSPROBLEMATIEK 
 Nood aan preventie cannabisgebruik bij jongeren: Cannabisgebruik is heel erg ingeburgerd 

bij de jongeren, ze vinden dit normaal. 

 Nood aan preventie alcoholmisbruik (binchdrinken) bij jongeren 

 

JONGEREN & PSYCHIATRIE 

 Laagdrempelige initiatieven waar jongeren - zonder wachtlijst – kunnen binnenspringen voor 

ambulante psychologische hulp (zoals vb. vzw Tejo) zijn ongelooflijk waardevol voor jongeren 

die het moeilijk hebben.  

 Er zijn te weinig plaatsen voor jongeren in residentiële psychiatrische instellingen. 

Wachtlijsten in   residentiële psychiatrische instellingen voor jongeren zijn vaak zeer lang.  



 
18 

FINANCIËLE ONDERSTEUNING JONGEREN 

 Uitkeringen (voor jongeren) zijn te laag om mee rond te komen.  Jongeren zelfstandig 

wonen, op kamertraining zitten, of in instellingen wonen, hebben vaak onvoldoende budget 

voor kledij of een zinvolle vrijetijdsbesteding. 

UITHUWELIJKEN/ LOVERBOYS/PROSTITUTIE 

  Ook in Gent komen deze zaken voor!  (ook bij jongeren die elke dag naar school gaan en op 

geen enkel gebied voor problemen zorgen).  Schoolspotters voelen zich in deze situaties zeer 

machteloos.  

Door de  van… 

MANUEL is sinds 6 november aan de slag. Hij 

geeft ons zijn inzichten in de job als schoolspotter.  
 
Houdt de job in wat je er jou van had 
voorgesteld?  
Ik had niet echt een beeld van de job in mijn hoofd 
omdat ik zelfs niet wist dat de job bestond. Ik 
vergeleek het een beetje met de job van Jojo-
medewerker van de middelbare school vroeger. 
Alleen denk ik dat wij als spotters meer kunnen 
bereiken omdat we niet echt autoriteit uitstralen 
en verbonden zijn aan een school. 
 
Wat vind je het leukste aan deze job? 
Het contact met de jongeren is voor mij het 
interessantste. De meeste zitten in een fase tussen 
puber en volwassene en ik vindt het boeiend om te 
zien hoe ze daarmee omgaan. Ik geef graag advies 
gebaseerd op mijn eigen jeugd en het doet deugd 
als ik merk dat ik hun kan bereiken. Ik probeer een 
soort van grote broer te zijn voor de jongeren 
Wat vind je het moeilijkste aan deze job? 
Ik heb soms wat moeite met conflictsituaties, ook 
al is dat nog niet veel voorgekomen. Iets wat ik niet 
perse het moeilijkste vind maar waar ik wel op 
probeer te letten is het schommelen tussen jezelf 
blijven en je professionele rol spelen. 
   
Hoe vind je de samenwerking met andere 
collega’s, zowel binnen de dienst als buiten de 
dienst?  
Iedereen is altijd vriendelijk. Het is ook altijd fijn 
om de werkmethodes en inzichten van collega’s te 
kunnen vergelijken met die van jezelf waardoor je 
altijd wel wat bijleert.  
 
Welk verhaal/welke situatie zal jou het meeste 
bijblijven? 
Ik heb niet echt één specifiek moment maar wat 
voor mij de meeste voldoening geeft is het 

moment dat een jongere zich comfortabel begint 
te voelen en signalen geeft dat hij/zij me 
vertrouwd. Meestal zie ik dat moment zelf niet 
aankomen en verrast het me een beetje op een 
positieve manier. 
 
Als je de doelgroep in 3 woorden zou moeten 
omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 
Boeiend, Kneedbaar en Zoekend 
 
Welk verhaal brengt de werking van de 
schoolspotters volgens jou duidelijk in beeld.   
Één van de jongere die ik regelmatig zie heb ik ooit 
geholpen met een situatie die goed beschrijft wat 
onze job inhoudt. Na veel casual en niet al te diepe 
gesprekken vertelde ze me ooit dat ze last had van 
een stalker. Het ging om haar ex die terug in de 
stad was en zij vond dat hij wat te stalkerig over 
kwam.  Ik heb goed naar haar geluisterd en een 
wat serieuzer gesprek gevoerd waarna ik haar heb 
doorverwezen naar een dienst die gespecialiseerd 
is in dergelijke situaties (Stalkingalarm in Gent). 
Achteraf heb ik nog eens gecheckt hoe het verder 
verliep en ze wist me te vertellen dat het probleem 
zich had opgelost.  
 
In deze situatie zie je perfect wat we allemaal doen 
voor de jongeren. In de eerste plaats brengen wij 
veel tijd met hen door en proberen we hun 
vertrouwen te winnen door over hobby’s en 
interesses te praten. Naarmate de 
vertrouwensband sterker wordt kunnen de 
jongeren al eens over bepaalde problemen met 
ons praten. Wij proberen dan zo goed mogelijk te 
luisteren en indien nodig kunnen wij hen 
doorverwijzen naar bepaalde diensten of 
organisaties. We proberen de jongeren te leren 
hoe ze hun problemen kunnen oplossen maar gaan 
dit niet in hun plaats doen.  
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Door de  van… 

 

In de zomer van 2015 maakte EVA, na 9 jaar op 

onze dienst te hebben gewerkt als 
straathoekwerker, de overstap naar 
teamcoach/projectcoördinator van de 
schoolspotters.  

Wat vind je het leukste aan deze job? 

Dat zijn de schoolspotters zelf. Ik vind het leuk hen 

te mogen leren kennen en samen met hen hun 

sterktes en talenten als schoolspotter te 

ontdekken.  Iedere schoolspotter is anders en 

iedere schoolspotter vult de job anders in. Dat vind 

ik  juist het goede aan ons project. Ik  blijf nog altijd 

vol bewondering ontdekken hoe de schoolspotters 

steeds blijven groeien in hun job en vind het mooi 

om te zien hoe betrokken zij met “hun jongeren” 

omgaan . Daarnaast vind ik het ook fijn dat we, 

ondanks het komen en gaan van steeds weer 

nieuwe schoolpotters, toch zo’n hecht team te 

hebben.  

Wat vind je het moeilijkste aan deze job? 

Sommige jongeren maken zeer erge, schrijnende 
dingen mee.  Het is niet altijd even gemakkelijk 
voor de schoolspotters om daar mee om te gaan.  
Ik weet soms ook niet goed hoe ik de 
schoolspotters daar dan het best in kan 
ondersteunen. 
 
Als je de doelgroep in 3 woorden zou moeten 

omschrijven, hoe zou je dat dan doen? 

Mijn doelgroep zijn de schoolspotters ! Ik vind hen 
sterk, moedig en verfrissend!  
 
Heb jij ook nog een verhaal voor ons? 
 
Hoewel ik het onderstaande verhaal schreef toen 
ik nog als straathoekwerker werkte, geeft het, vind 
ik, mooi weer waarom schoolspotters zo hard 
nodig zijn…  
 

De boot met de hond 
 
Het verhaal speelt zich af op een mooie meiavond. 
Ik moest nog twee huisbezoeken afleggen alvorens 
ik naar huis zou gaan.  
 

Van zodra ik hun straat insla zie ik hen lopen.  De 
twee zusjes die altijd samen zijn - druk pratend 
met elkaar - en hun veel jongere broertje die er, 
zoals steeds, een beetje achteraan sjokt.  
“Naar waar ga jij? ”  Erika, de jongste van de zusjes, 
kijkt me gespeeld vragend aan. Haar hoofd ietwat 
schuin, ogen wijd open en overdreven knipperend 
met haar lange wimpers... zoals ze het al zo vaak 
eerder zag doen door de bevallige actrices in de 
gedubde Braziliaanse telenovella’s waar zij zo 
graag naar kijkt. 
Meestal – want dit is een vaste vraag wanneer wij 
elkaar op straat tegenkomen - antwoord ik dan: 
“Naar daar!” en dan wijs ik voor me uit, naar 
ergens in de verte. Dan zeggen ze steevast “Ah!” 
en zetten vervolgens hun weg weer verder.   
Maar nu ga ik op huisbezoek bij hun moeder. “Ik ga 
naar jullie mama, is ze thuis?” 
De twee zusjes kijken elkaar bezorgd aan. 
“Ze gaat u niet binnenlaten”,  antwoordt  Erika,  
voordat haar oudere zus ook maar iets kan 
uitbrengen. 
“Oeioei, is uw mama weer boos op mij?”  
Jessi, kijkt nu kwaad naar haar jongere zus en er 
ontspint zich een korte discussie in hun eigen taal, 
waarvan ik nu na al die jaren nog altijd amper iets 
versta. 
“Neenee, ze laat niemand binnen, zelfs ons niet. ”  
“Wat?” 
Jessi kijkt nu nog kwader naar haar jongere zus.  
“Jawel, ze heeft ons wel al binnengelaten maar nu 
gaan we gewoon naar het park!” verduidelijkt Jessi 
met dwingende blik. 
“Ga je mee naar het park?  Kom je met ons 
spelen?” Hun kleine broertje kijkt me vol 
verwachting aan.   
Maar ik moet toch eerst eens bij hun mama langs. 
“Wij hadden een afspraak.  Ze heeft me deze 
ochtend zelf gebeld, wou iets met mij bespreken. 
Ze zal mij toch wel binnenlaten? ” 
Beide zusjes halen haast simultaan hun schouders 
op en lopen verder naar het park.  Broertje er weer 
achteraan.  Ik kijk hen nog even na. Drie 
boekentassen dansen op en neer.  Een witte, een 
roze en, een heel stuk lager, een kleine rode van 
“Cars”...  
Ze hebben blijkbaar niet eens hun boekentassen 
binnen kunnen afzetten.  En hun school is nu toch 
al meer dan een uur uit. 
 
Ik bons op de deur en zie dat de sleutel er langs 
binnen opsteekt.  De TV speelt luid.  Voor de rest 
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hoor ik niets.   Na 2x 3keer bonzen en 2 keer haar 
naam roepen daal ik de gevaarlijk steile trap in het 
smoezelige portaal weer af, naar buiten. 
 
“Zie je wel.”  Jessi zit op de bank, haar armen rond 
haar knieën geslagen en haar kap over haar ogen. 
Ze kijkt verveeld naar haar broer en zus die elkaar 
schaterend achterna zitten op het klimrek. 
“Ja, je had weer eens gelijk, en ik wou jou weer 
eens niet geloven.” 
Een flauwe glimlach is ook een glimlach. 
“En... voor de rest... alles goed?”  
En ik krijg weer haar bekende “Ja, echt zéér 
goed!!” die ze heeft uitgekozen voor die 
momenten waarop er werkelijk niets goed gaat. 
Maar vandaag lijkt ze iets minder zeker van haar 
masker. Ze wendt haar ogen af, terwijl ik normaal 
na dit antwoord een franke blik krijg, om verder 
doorvragen te ontmoedigen.  
“Ik heb morgen toets van metend rekenen en mijn 
schrift ligt thuis dus ik kan niet leren.” 
Dus ik zeg dat ik haar wel wat wil helpen want dat 
ik dat vroeger ook moest leren.  “Dat is toch met 
meters en kilometers en hectometers en zo hè?”   
Ze lacht. “Ja, maar wel een pakske moeilijker dan 
dat hoor” en ze schudt meewarig het hoofd. 
“Meters en kilometers...tss tss tss…” Maar ze lacht 
nog steeds en dat is eigenlijk al veel meer dan wat 
ik even geleden nog had durven hopen. 
“Zullen we eens proberen of uw mama ons 
misschien al binnenlaat?” 
“Nee, nu nog niet,” zegt ze. “ ’t Is nog te vroeg, 
denk ik.” 
 
In de speeltuin zijn ondertussen ook de kinderen 
van de buren neergestreken. Er wordt Potteke-
Stamp gespeeld met de fluo roze tennisbal die daar 
nog in de zandbak lag, achtergelaten. Morris, de 
Jack Russel, die elke avond op dit uur wordt 
uitgelaten, springt heen en weer tussen de 
kinderen in.  Zijn baasje zit op het enige andere 
bankje, aan de andere kant van het park, onder de 
treurwilg.  Hij drinkt zijn halve liter blikjes 
goedkope pils en verliest zijn hond geen ogenblik 
uit het oog.  Binnen exact een half uur zal hij, zoals 
op elke droge avond, de drie lege blikjes één voor 
één in de vuilbak werpen en schoorvoetend weer 
opstappen.  Morris achter hem aan. 
Het jongste broertje joelt uitgelaten naar de hond: 
“Morris kom hier, kom hier Morris!” 
Jessi en ik praten. We praten over haar 
vriendinnen die allemaal al schmink gebruiken en 
dat zij dat nog niet wil en over de jongens van haar 
school die zo kinderachtig zijn, en over Beyonce, 
want zo zou ze er dolgraag uitzien.  
Morris en z’n baasje vertrekken en even later 
moeten ook de kinderen van de buren naar huis 

om te gaan eten. Haar broer en zus zitten in de 
zandbak: “Wij maken pizza!” 
“Ik heb kou en ik heb buikpijn en ik ben moe” zegt 
Jessi stil. 
“Zullen we nu eens gaan kijken hoe het 
ondertussen bij je mama zit?” 
“Ja, ga mee, da’s beter.”  
 
We kloppen aan en weer is er alleen de TV die 
antwoordt.  
“Mama, ik ben het!” roept ze in haar taal...want 
dat versta ik ondertussen wel al. 
En er wordt wat heen en weer geroepen door de 
gesloten vaalwitte voordeur waarop  vorige 
huurders ooit met rode alcoholstift in ongelijke 
drukletters “OMAR- NABILAH – FARID” hebben 
geschreven. Ik versta verder niets meer, behalve 
dan mijn naam, die blijkbaar ook eens passeert,  
maar ik hoor wel aan alles dat die deur nog niet 
direct zal opengaan. 
En dan is het plots weer stil. Alleen de TV, die gaat 
maar door en door. Jessi, gezicht op onweer, 
stormt mij zonder ook maar één woord voorbij, de 
steile metalen trap af. Ik er achter aan, voorzichtig. 
Ze staat op de stoep en kijkt kwaad naar boven.  
Op de derde verdieping gaat een raam open.  Een 
hand, dan even niets, dan weer een hand en een 
lichtblauwe jas.  De nylon jas valt naar beneden, 
opvallend traag, en landt helemaal opengespreid 
een eindje van ons vandaan op de stoeptegels. Het 
raam gaat weer dicht.  
Ze raapt de jas van de grond kijkt naar mij. “Jij 
moet niet meer meegaan hoor, is uw werk nog niet 
gedaan? Moet jij nog niet naar huis?”  Maar ik had 
eigenlijk nog iemand anders beloofd vanavond op 
huisbezoek te komen. “Ik moet eerst nog ergens 
anders heen.” 
“Ga dan maar” zegt ze. “Wij gaan naar onze tante.” 
en ze loopt naar haar broer en zus. 
 
De zon staat laag en rood wanneer ik anderhalf uur 
later de laatste deur van de dag achter me sluit. Ik 
spring op m’n fiets en rij de straat uit. Er is weinig 
verkeer en de lucht ruikt naar vlierbloesem.  Ik trap 
stevig door, want daar hou ik van. En bovendien, ik 
wil de trein niet missen, ik wil naar huis.  
En dan zie ik hen weer zitten. 
Op het bankje aan het water. Het water dat hen en 
hun wijk van het centrum van de stad scheidt.  Het 
centrum waar ze eigenlijk zelden komen.  
 
Ze zitten alle drie naast elkaar. Braaf.  De twee 
zusjes en hun broertje. Ze spelen niet, ze praten 
niet, ze zitten alleen maar.  Hun boekentassen 
netjes op een rij op de bank naast hen.  
Ik stop, maar ik weet niet wat te zeggen. 
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“Zitten jullie nu hier? ”  vraag ik dan maar, maar 
dat klinkt zo stom. 
“Ja maar wij zijn al thuis geweest en wij hebben al 
gegeten en ik heb ook mijn toets al geleerd” 
antwoordt Jessi. Snel, voor haar broer of zus iets 
kunnen zeggen. 
“En nu zitten jullie hier?” - en dat klinkt nog veel 
stommer...  
“Ja, gewoon een beetje buiten zitten. We moeten 
toch niet altijd binnen zitten hé?”   
Neen, dat is waar, daar kan ik weinig tegen 
inbrengen.  

“Hebben jullie de lucht al gezien?” vraag ik.  “Zo’n 
mooie kleuren?” 
“Ja, de lucht is echt heel mooi he!”Jessi lacht, 
duidelijk dankbaar voor mijn plotse plotwending. 
“En daarstraks hebben wij eenden gezien”,  zegt 
Erika nu, “en een boot met een hond op.” En ze 
lachen alle 3.  
En ik lach mee. 
Ik heb maar te raden wat er zo grappig was aan die 
boot met die hond op. 
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BELANGRIJKE SIGNALEN 
Naast de signalen die reeds gegeven werden binnen ieder team, zijn er ook signalen die voor één ieder van 

onze kwetsbare Gentenaren van belang zijn of die we volop ondervinden in onze werking.  

WOONNOOD 

 

FOTO @JAHROEN 

 

 De huurmarkt is verzadigd. Er zijn teveel mensen die in hetzelfde segment zoeken en de huurprijzen 

swingen de pan uit. Normaal mag de huur van je huis inclusief kosten maximaal 1/3 van je loon 

bedragen, binnen die prijsklasse is er voor velen geen aanbod te vinden. Dus gaat men een te duur 

huis huren, met alle gevolgen van dien. Of is het onmogelijk om een huis te vinden en gaat men 

dakloos door het leven. 

Vertaald naar de realiteit betekent dit het volgende: 

 

Type inkomen Bedrag Max. huurlast (incl. kosten) 

Leefloon samenwonende 595,13€ 198€ 

Leefloon alleenstaande (geen 
kind ten laste) 

892,70€ 298€ 

Leefloon gezin (kind ten laste) 1190,27€ 397€ 

 

Voor deze huurprijzen zijn er geen huizen te vinden op de woonmarkt in Gent.  
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 Heel wat van de huurhuizen bevinden zich niet in een goede staat. Vooral deze die dan toch aan een 

lagere prijs te huur staan, worden in een latere fase vaak onbewoonbaar verklaard. Met een 

uithuiszetting tot gevolg en alweer een drama. 

 Voor mensen zonder stabiel inkomen, die ook geen aanspraak maken op een leefloon of een 

werkloosheidsuitkering, zoals de IEM-ers is er al helemaal geen oplossing voorhanden.  

 Grote gezinnen kunnen vaak nergens terecht. Sociale woningen zijn er niet op voorzien, wachtlijsten 

zijn te lang waardoor ze pas een ‘gepast’ huis hebben, als het gezin zich al in een andere situatie 

bevindt,…  

 

Mogelijke oplossingen: 
 

 Meer controle op huurwoningen 

 Meer sociale projecten, eventueel in combinatie met renovatietraject door de huurder zelf 

 Meer sociale woningen, ook voorzien op grote gezinnen.  

 Plafond op huurprijzen per categorie woningen?  

 Incentive voor verhuur via svk? 

 Betere leegstandsbestrijding 

 Inzetten op alternatieve woonvormen 

 Samenwonen zonder inkomsten verlies voor mensen met een vervangingsinkomen mogelijk maken 

 

KRAAKWET 

 

In 2017 werd een nieuwe wet goedgekeurd, een wet die ervoor zorgde dat kraken van een huis of aanhorigheid 

(garage, berghok, kelder,…) strafbaar werd.  
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De grote aandacht voor deze wetswijziging en de toepasbaarheid ervan zorgden ervoor dat een alternatieve 

woonwijze voor de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij teniet werd gedaan en dat hebben we 

gevoeld in onze werking. Vooral bij de buurtstewards, die vroeger vaak in een kraakpand terecht kwamen in de 

begeleiding van hun gezinnen, was het gevoel duidelijk merkbaar.  

Een aantal gezinnen voelde al in de eerste week de gevolgen van de kraakwet en dat nieuws ging als een 

lopend vuurtje door de Slovaakse en Roemeense gemeenschap. Gezinnen kwamen op straat terecht en werden 

ternauwernood aangewezen op de nachtopvang, anderen kozen voor andere alternatieven zoals inwonen bij 

derden, barakken, caravans,… De situaties waren vooraf al vaak heel precair, de woonomstandigheden 

allesbehalve optimaal, maar sinds de wet werd dit nog moeilijker.  

De impact van deze kraakwet op deze groepen werd onderschat. De maatschappelijke last werd groter, 

systemen zoals nachtopvang barsten uit hun voegen, hulpverleners moesten aan de slag met uitzichtloze 

situaties, de stress en overlevingsdrang van de families werd groter.  
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PROJECTEN 
WARME WINTER 

EDITIE 1: WINTERPERIODE 2016 -2017 
In de winterperiode 2016 -2017 werd voor het eerst een warme winter georganiseerd, gericht op gezinnen. 

Iedere zondag werd het buurtcentrum Macharius-Heirnis open gesteld om een ‘rustplek’ te bieden voor dak- 

en thuisloze gezinnen. Hoewel de behoefte groot was, was deze editie geen super groot succes. Slechts een 

beperkt aantal gezinnen werd bereikt en enkel het grote sinterklaasfeest kende echt een succes. Dit werd 

geweten aan de locatie, de bekendheid en het beperkte aanbod, enkel een aanbod op zondag was geen 

afdoende antwoord voor de behoefte van de doelgroep.  

DOELSTELLINGEN EDITIE 1 WARME WINTER: 

 Dak- en thuisloze ouders een ‘warme zondag’ bezorgen 

 Meer en andere diensten, organisaties en burgers betrekken op de doelgroep 

 Creëren en experimenteren met een aanbod specifiek op maat van  gezinnen die in precaire 
omstandigheden overleven. 

 De omvang en de noden van de doelgroep in kaart brengen 
   

Geschat aantal unieke bezoekers 40 waarvan ca de helft kinderen. Hier is het startmoment niet       in mee 

berekend. 

 

De startactiviteit (sinterklaasfeest) was een groot succes met ruim 80 bezoekers. 

De grote inzet van toeleiders die aanwezig waren en mensen op een voor hen bekend punt in de buurt (Zuid) 

gingen oppikken, zorgde voor een grote opkomst. 

Vanaf week 2 werd duidelijk dat een eenmalige extra inzet van toeleiders onvoldoende was om drempels weg 

te werken. 

 

PROFIEL VAN DE BEZOEKERS 

 
Het startmoment is niet representatief om de verdere werking van Warme Winter op te beoordelen. Het toont 
wel aan dat de gezamenlijke organisatie van een evenement, op maat van dakloze gezinnen, geapprecieerd 
wordt door zowel de doelgroep als de medewerkers. 
 
Op de andere ontmoetingsmomenten zagen we een divers publiek. Een tweetal gezinnen kwamen wekelijks en 
anderen kwamen eenmalig of enkele keren langs. 
Ongeveer de helft van de bezoekers waren Intra Europese Migranten. 
Na een aantal weken vonden ook enkele alleenstaanden die gekend zijn in het dak- en thuislozen circuit hun 
weg naar Warme Winter . 
De mensen die we bereikten waren grotendeels thuisloos. Enkelen waren ook gekend als gebruikers van 
Nachtopvang. 
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Het activiteitenaanbod werd ook positief beoordeeld. Zowel qua inhoud als afwisseling. Meest terugkomende 
feedback was dat er meer aandacht voor een aanbod op maat van volwassenen mocht zijn. 
De respondenten gaven unaniem aan dat ze zich zeer veilig voelden op Warme Winter. 
 

EDITIE 2: WINTERPERIODE 2017 - 2018 

 

In de winterperiode 2017 -2018 werd het geweer van schouder veranderd. Na veel wikken en wegen werd 

beslist niet enkel op zondag, maar dagelijks een opvang te organiseren. Een opvang die het gat moest 

opvangen dat viel tussen dagopvang en nachtopvang, school & nachtopvang,… Een plek waar kinderen en 

ouders even tot rust konden komen, zichzelf konden zijn, hun buikjes konden vullen, huiswerk konden maken 

als ze dat hadden,… In eerst instantie richtte deze werking zich op dak- en thuisloze gezinnen, maar gezien het 

feit dat het uitging vanuit DOW werd van bij de start aangegeven dat ook individuele daklozen welkom waren, 

want ook voor hen was die behoefte daar.  

Al van bij het eerste weekend bleek warme winter een groot succes, we startten dan ook in echt koud weer en 

zaten op een locatie die goed bereikbaar was en dicht bij gekende initiatieven voor dak- en thuislozen.  

Dagelijks werd aan de bezoekers een rustplaats aangeboden, in afwachting van de avond/nacht.  

Naast de talrijke gezinnen die hun weg vonden naar warme winter, werden ook heel wat individuele dakloze 

bezoekers bereikt.  

Door de combinatie van professionele inzet via DOW en inzet van vrijwilligers via een algemene oproep 

kwamen heel wat mensen in contact met de anders zo verstopte doelgroep. Een volledige evaluatie van de 

editie 2017 – 2018 hoort thuis in het jaarverslag van 2018. Maar zelfs in december 2017 hadden we gemiddeld 

al 45 bezoekers per dag bereikt.   

‘Met een zucht plofte de mama zich neer op één van de schoolzitjes. Ze keek even naar de speelhoek, waar haar 

kinderen zich op gegooid hadden, haar ogen gluurden naar het eten op de tafel aan de andere zijde en er 

verscheen een voorzichtig lachje om haar lippen. Haar anders zo ingezakte schouders leken zich wat te 

ontspannen. Ze zag dat het goed was. De kinderen hadden het warm, ze konden onbezorgd spelen en hun 

buikjes zouden gevuld worden. Ze zou die nacht met een gerust gemoed kunnen gaan slapen in de 

nachtopvang.’ 
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BIJLAGEN  
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BIJLAGE 1: PORTRET BOTSING 

 
Schoolspotter Manuel 

 
'Ik voel mij de grote broer van veel leerlingen. Als ze mij opbiechten dat ze willen stoppen met 
school, probeer ik hen altijd te overtuigen om nog even door te zetten en toch dat diploma te 
halen.' Terwijl Manuel (24) praat over zijn job als Schoolspotter brandt de gedrevenheid in zijn 
woorden en straalt het enthousiasme in zijn ogen. Niet te geloven dat diezelfde jongen in het 
vijfde middelbaar lag te slapen op de schoolbanken en in het zesde uiteindelijk afhaakte zonder 
diploma.  
 
Wat is er toen fout gelopen, Manuel?  
Manuel: Ik vrees dat ik een levend voorbeeld 
ben van het watervalsysteem. Ik startte in de 
Moderne Wetenschappen, maar na een B-
attest in het tweede middelbaar switchte ik 
naar de richting Toerisme. Omdat het niveau 
daar een pak lager ligt, werd ik zonder veel 
studeren de beste van de klas. Twee jaar aan 
een stuk. Maar in het vijfde middelbaar ging 
het mis. Dan moest ik namelijk wél blokken 
om erdoor te zijn, en dat zag ik niet zitten. 
Gevolg: het vijfde jaar heb ik gedubbeld en het 
zesde heb ik zelfs drie keer opnieuw gedaan. 
Enfin, dat was oorspronkelijk de bedoeling, 
maar die laatste keer ben ik gewoon gestopt. 
Zonder diploma. Ik was intussen al bijna drie 
jaar ouder dan de rest en had er meer dan 
genoeg van.   
 
Verschrikkelijk saai 
Enig idee waarom je 't niet zag zitten om voor 
school te werken?  
Dat lag sowieso aan een gebrek aan motivatie. 
Ik weet van mezelf dat ik geen dommerik ben. 
Als ik mij ook maar een beetje had ingezet, 
was ik elk jaar vlot geslaagd. De meeste van 
mijn klasgenoten zaten in die studierichting 
met een duidelijk doel. Zij wisten redelijk goed 
wat ze na het middelbaar wilden studeren of 
wat ze met hun diploma gingen doen. Ik totáál 
niet. Ik zat daar alleen maar om dat papiertje, 
dat diploma te halen. En als de motivatie er 
niet is, is de inzet ver te zoeken.  
 
Heb je nooit een droom gehad, iets wat je 
wilde worden of bereiken?   
Jawel! Ik moest en ik zou beroepsvoetballer 
worden. Tot mijn zeventiende stond heel mijn 
leven dus in het teken van voetbal. Maar toen 

ik begon te beseffen dat die carrière toch iets 
te hoog gegrepen was, heb ik nooit meer een 
goed alternatief gevonden. Zelfs vandaag heb 
ik nog geen benul wat ik écht wil. Ik speel al 
een tijdje met het idee om een tapasbar te 
openen, maar die plannen zijn totaal niet 
concreet. Ik dacht er zelfs aan om leerkracht 
te worden. Maar omdat ik mijn diploma niet 
heb, blijkt dat nu heel moeilijk.    
 
Leraar worden, verrassende keuze! Wat voor 
een leerling was je eigenlijk zelf?  
Ik was zeker geen probleemkind of zo, maar ik 
zat wel in een vriendengroep die graag 
kattenkwaad uithaalde. In de klas zelf gedroeg 
ik mij eerder passief. Ik zat veel te geeuwen en 
lag af en toe ook echt te slapen op mijn bank. 
's Morgens was ik vaak te laat op school 
omdat ik niet uit mijn bed geraakte. Ik las 
onlangs in een artikel dat het voor tieners 
beter zou zijn als de lessen maar om tien uur 
begonnen. Dan zouden de uren beter 
afgestemd zijn op hun biologische klok en 
zouden leerlingen dus frisser in de klas zitten. 
Wel, ik ben daar voorstander van omdat ik 
ervan overtuigd ben dat die maatregel mij had 
kunnen helpen. Op den duur kwam ik namelijk 
zo vaak te laat op school dat ik ging spijbelen 
om mijn straf te ontlopen.  
 
Zou je nog iets anders veranderen aan het 
schoolsysteem? 
Het 'blijven zitten' had op mij een averechts 
effect. Je kunt je niet voorstellen hoe 
verschrikkelijk saai het is om al diezelfde 
vakken, taken en toetsen gewoon opnieuw te 
krijgen. Over demotiverend gesproken! Dan 
heb ik het meer voor de regeling in het hoger 
onderwijs waar je enkel de vakken opnieuw 
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doet waarvoor je gebuisd bent. Dat kunnen 
we in het vijfde en zesde middelbaar toch ook 
toepassen?  
 
Bier drinken 
Als je nu terugkijkt op je schooltijd, wat had je 
liever anders aangepakt?  
Ik denk dat ik intensiever had moeten zoeken 
naar wat ik zelf wilde met mijn studies. Want 
ik kan nu wel zeggen dat ik geen doel had, 
maar daar liet ik het ook bij. Ik laat het 
sowieso graag gewoon op mij afkomen, zo ben 
ik nu eenmaal, maar op dat vlak had ik toch 
wat meer moeite kunnen doen om mijn doel 
te vinden. 
 
Konden je ouders je daarbij helpen?  
Mijn ouders neem ik sowieso niks kwalijk, 
want dat zijn fantastische mensen. Mijn 
moeder helpt sinds haar dertiende in de 
winkel van haar grootouders en mijn vader 
werkte al in de mijnen toen hij nog maar 
zestien was. Ze hebben allebei niet zo lang 
gestudeerd en weten daardoor weinig over 
het schoolsysteem. Ze zeiden wel constant dat 
ik mijn best moest doen, maar concrete tips 
konden ze mij niet geven.    
 
En leerkrachten of de school zelf?   
Er waren genoeg leerkrachten die naar mij 
omkeken, maar niemand leek te weten hoe ze 
mij konden motiveren. In het zesde 
middelbaar gingen we dan met de hele klas 
naar zo'n SID-in beurs. Misschien had ik daar 
wat meer moeten opletten? Want dat is 
natuurlijk wel een goede manier om je 
toekomst wat richting te geven. Geloof me 
hier ben ik niet trots op, maar euhm … mijn 
vrienden en ik hebben tien minuten op die 
beurs rondgewandeld en zijn toen bier gaan 
drinken in de kantine. Je ziet, ik kan echt 
niemand iets verwijten … 
 
Heb je er spijt van dat je uiteindelijk geen 
diploma hebt gehaald?   
De eerste jaren vond ik dat eigenlijk niet zo 
erg. Na het middelbaar heb ik een paar 
maanden in Spanje gewerkt en ook daarna 
botste ik altijd wel op een job waar je geen 
diploma voor nodig had. Maar twee jaar 
geleden begon het toch te knagen toen ik 
eraan dacht om een opleiding te volgen. Om 

verder te studeren, heb je een diploma nodig. 
Punt. Dat diploma kan ik nu gelukkig halen 
dankzij en tijdens mijn job als Schoolspotter.  
 
Wat deed je eigenlijk zelf als je spijbelde?  
Meestal bleef ik gewoon lang in mijn bed 
liggen. Mijn moeder maakte zich dan 
natuurlijk kwaad: 'Komaan, opstaan! Ik ga het 
tegen je vader zeggen.' Maar ik was intussen 
al zeventien, dus ze kon me moeilijk naar 
school sleuren, hè? Met mijn vrienden ging ik 
soms spijbelen na de middagpauze. Dan 
hingen we gewoon in 't stad rond. Meestal 
vond ik het zelfs niet echt fijn, want het was 
niet meer dan wat doelloos rondwandelen. Ik 
deed het meer voor de kick dan voor de fun.    
 
Luisterend oor 
Nu als schoolspotter word je ingezet tegen het 
spijbelen. Leg eens uit?   
Veel jongeren denken helaas dat wij een soort 
van spijbelpolitie zijn en dat wij de namen van 
spijbelaars moeten doorgeven. Maar wij 
werken totaal niet in opdracht van de scholen. 
Nee, wij zijn er voor de jongeren zelf. Zij 
komen altijd op de eerste plaats. Door 
consequent voor school, tijdens de 
middagpauze en na school aanwezig te zijn op 
de plekken waar veel spijbelaars rondhangen, 
zijn we een aanspreekpunt voor hen. En 
omdat we zelf nog zo jong zijn, is de drempel 
lager en komen ze gemakkelijker met hun 
verhaal bij ons. We bieden een luisterend oor 
en proberen hen te ondersteunen waar 
mogelijk. We geven hen een klein duwtje in de 
goede richting zodat ze zelf weer verder 
kunnen. Jongeren die meer hulp nodig 
hebben, verwijzen we door naar het JAC of 
TEJO (therapeuten voor jongeren, nvdr). Zien 
ze 't niet zitten om daar alleen binnen te 
stappen, dan ga ik die eerste keer zelfs even 
mee.    
 
Lukt het jou om leerlingen te overtuigen van 
het belang van school? 
Wel, ik heb het voordeel dat ik héél 
herkenbare verhalen hoor. Veel tieners 
vertellen mij dat ze geen zin meer hebben in 
school en willen stoppen. Ik geef dan toe dat 
ik in dezelfde situatie heb gezeten en vertel 
mijn verhaal. Niet dat ik zeg: 'Kijk eens hoe 
slecht het met mij is afgelopen!', want dat is 
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niet zo. Maar ik kan hen wel doen beseffen 
dat ze beter een diploma achter de hand 
hebben en dat ze dat papiertje kunnen halen 
als ze nog even doorzetten. Meestal merk ik 
dan dat jongeren veel meer belang hechten 
aan mijn boodschap dan aan de woorden van 
een leerkracht of een andere volwassene.     
 
Fijn gevoel? 
Zeker weten! Waar ik het meeste trots op 
ben: als een gesloten tiener zich na een tijdje 
toch openstelt en durft te praten over 
problemen op school of thuis. Op zo'n 
moment voel ik echt dat ik een verschil maak, 
en dat is zalig. Ik voel me de grote broer van 
veel van die leerlingen.  
 
Veilige thuisbasis 
Wat zijn volgens jou de voornaamste redenen 
om te spijbelen? 
Ik heb het gevoel dat er nog steeds heel wat 
jongeren niet in de juiste studierichting zitten 
en daardoor niet gemotiveerd zijn voor 
school. Wat ook veel gebeurt: een dagje 

school skippen omdat er een belangrijke test 
is waarvoor ze niet hebben geblokt. En af en 
toe hoor ik toch over problematische 
thuissituaties. Want als het daar moeilijk gaat, 
zit hun hoofd natuurlijk zodanig vol dat ze 
geen zin hebben om op school te gaan zitten 
luisteren en tussen de lijntjes lopen. Dat vind 
ik heel begrijpelijk. Die thuisbasis is 
ontzettend belangrijk. Daar moet het gezellig 
zijn en daar moet je je veilig voelen. Want als 
dat er niet is, is het voor jongeren bijzonder 
moeilijk om op andere vlakken goed te 
presteren.  
 
Heb je tot slot nog een boodschap voor ouders 
van tieners? 
Ik wil hen vragen om goed te luisteren naar 
wat hun kind zelf wil. Het heeft echt geen zin 
om tieners te verplichten om een bepaalde 
studie af te maken als het hen echt niet 
interesseert. Soms is het dan beter om een 
stapje terug te zetten en iets te zoeken dat 
wel bij hen past, zodat ze uiteindelijk toch een 
diploma halen.  

 

Wat is een Schoolspotter? 
Het 'Team Schoolspotters' is een tewerkstellingsproject voor jongeren (18-26 jaar) die werken in een 
startbaanovereenkomst met de Stad Gent. Schoolspotters houden een oogje in het zeil op bekende 
plaatsen voor spijbelaars. Door op die hotspots veel aanwezig te zijn, leren ze de jongeren kennen en 
bouwen ze met hen een band op. Ze bieden een luisterend oor en gaan samen met jongeren op zoek 
naar oplossingen voor de vragen die op hen afkomen. Als er meer nodig is, verwijst het team de 
leerling door naar contactpersonen binnen de school of een gespecialiseerde dienst.  

 
Quotes 
"Spijbelen deed ik meer voor de kick dan voor de fun" 
"Ouders moeten in de eerste plaats naar hun tieners luisteren" 
"Als het thuis niet goed gaat, kun je niet focussen 

 

 

 

 


