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Geachte, 
 

 
Via deze infobrochure brengen we u graag op de hoogte van het aanbod van On@Break² 2018 -2019.  

 

On@Break², deelwerking van vzw aPart, ondersteunt secundaire scholen in de regio Gent en rondom Gent, Meetjesland en delen 

van Leie en Schelde. 

 

Met ons team willen we bijdragen aan de realisatie van een positieve schoolloopbaan voor elke leerling in het secundair 
onderwijs binnen bovenstaande regio’s.  

De manier waarop we die ondersteuning bieden is verschillend naargelang de nood van de leerling en/of de context.  Ons 

aanbod gaat van individuele begeleiding van een leerling tot een procesbegeleiding van het ganse schoolbeleid.  

 

Jaarlijks wordt ons aanbod geëvalueerd en bijgestuurd. Deze zomer namen we vooral onze ‘CHAlleNGEs’ onder de loep. Ook 

gingen we op zoek naar hoe we het houtatelier van de Werf meer konden betrekken in onze @ccuprojecten. Meer hierover 

verder in dit boekje. 

 

Indien u vragen heeft, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u achteraan in dit boekje terug.  
U kan ook gerust een kijkje nemen op onze website: vzwapart.be – On@Break². 

 
Wij kijken alvast uit naar een vlotte samenwerking! 

 

 
 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
 
Het On@Break² team! 

Tel.: 09/ 228 46 10 

onabreak2@vzwapart.be 

www.vzwapart.be



 

 

2 N.A.F.T. en On@Break² 
 
2.1 ALGEMEEN 

 
De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom in het secundair 

onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden.  
 

NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan, en versterkt: 

◊ Leerlingen die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. De leerlingen kunnen individueel of in groep begeleid 

   worden. 

◊ Klasgroepen bij het creëren van een positief klasklimaat. 

◊ Leerkrachten, teams en school in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend, lerend 

   leefklimaat. 

 
Het aanbod van NAFT is vaak een gecombineerd aanbod. Het begeleiden van een leerling of een klasgroep en het ondersteunen 

van de school zijn vaak niet los van elkaar te zien. 
De trajecten kunnen aangeboden worden binnen de onderwijsinstelling of op een andere locatie.  

 

 

2.2 ONZE WAARDEN 
 

Wij geloven in een begeleiding… 

 

… waar de verbinding wordt gezocht/hersteld en de neuzen in 

dezelfde richting worden geplaatst. 

,.. met een ‘kansen’-verhaal waarbij de jongeren steeds 

centraal staan.  

… vertrekkend vanuit de positieve kracht van het individu. 

… met een oprechte betrokkenheid en respect voor ieders 

eigenheid en tempo.   

… waar herstel primeert op sanctie.  

… met gemeenschappelijke doelstellingen en gedeelde 

verantwoordelijkheden.   

… gestoeld op een transparante en eerlijke communicatie.  

 

 

 

2.3  KADERS EN KRACHTEN 

 

De On@break2 begeleiding is gestoeld op een aantal krachtige kaders en theoretische modellen: 
Oplossingsgericht / Ervaringsgericht / Herstelgericht / Proces gericht / Maatgericht / Contextgericht /… 

 

Steeds in combinatie met de persoonlijke kwaliteiten en krachten van de begeleider  
Flexibel / Aanklampend / Communicatief / Creatief / Empathisch / Out of the box / Improviserend / Open minded / Oprecht / Luisterend 

/ Verbindend / Neutraal / (Zelf)Kritisch / Authentiek / Echt / Eigenwijs / aPart / … 
 

Deze worden maximaal ingezet om een unieke persoonlijke procesbegeleiding op poten te zetten. 
 



 

 

3 DE VERSCHILLENDE TRAJECTEN  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemiddelingsvragen  

 
Herstelgesprekken en Hergo 
 

Soms kan het wel eens gebeuren dat een crisis/conflict/incident heel wat schade meebrengt voor een aantal 
mensen op jouw school. 

 

Via herstel kan je als school, leerkracht of leerling er voor kiezen om het conflict op een constructieve manier 

op te lossen. Naargelang de aard van het incident kiezen we voor een herstelgesprek, klasbemiddeling of Hergo 
(herstelgericht groepsoverleg).  

 

Binnen deze vormen van herstel dragen de betrokkenen de verantwoordelijkheid om samen tot een oplossing te 
komen. On@Break² voorziet hierin een neutrale moderator die dit proces begeleidt en bewaakt dat ieders 

beleving voldoende gehoord en geuit kan worden.  
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Groepsgericht aanbod voor leerlingen  

 

KlasProject 
- Als school wil je inzetten op een positief klasklimaat en ben je ervan overtuigd dat je beter preventief werkt 

dan curatief. 

OF 

- Soms loopt het met een klas niet steeds zoals gewenst… Met vereende krachten deed je binnen de school al 

heel wat inspanningen om de sfeer/communicatie/onderlinge relaties/… te verbeteren. 
Toch merk je dat er weinig positieve evolutie merkbaar is. 

 

In beide situaties en alles wat ertussen ligt kan een KlasProject een aanzet tot de oplossing bieden. 

 

Binnen dit project werken we met de volledige klasgroep en de betrokken leerkrachten.  We leggen voornamelijk 
de nadruk op doe-activiteiten en reflectiemomenten, om via 

deze manier de communicatie tussen de verschillende partijen 

terug op gang te krijgen.  
 

Een KlasProject kan minimum een halve en maximum tien 

dagen duren. 

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen zijn; groepsdruk, 
agressie, samenwerking, groepsbinding, (beperkte) 
pestproblematiek, conflictsituaties, weinig motivatie of inzet, 
de klasgroep zet zich af tegen de school,…  

 

Gedurende onze samenwerkingen zien wij heel wat ‘good 

practices’, Daarnaast ontvangen we ook regelmatig verschillende vragen; 

“Hoe houden we een klasproject levend?”, “Hoe krijgen we ons team op één lijn? “Hoe kunnen we dit zelf aanpakken?”,… 

Er is binnen de scholen al heel wat expertise opgebouwd rond klasprojecten   

waardoor het ons goed lijkt deze samen te delen.  

Daarom organiseren we ieder trimester een intervisie voor  

leerlingenbegeleiders en leerkrachten die tijdens het schooljaar 2018-2019  

betrokken worden bij een klasproject . 

 

Klasoverstijgende Interventie 

Op school merk je dat een aantal leerlingen met een gelijkaardige vraag/nood/… zitten, waar je intern niet 

onmiddellijk een antwoord op vindt. 

 

Dan kan je ons de vraag stellen voor een Klasoverstijgende Interventie. 

 

Dit zijn projecten voor verschillende leerlingen vanop dezelfde school met een gemeenschappelijk thema  

(time-in, ondersteuning op leerlingenraad, projecten binnen de school met en voor leerlingen,…) 

  

De doelstellingen, termijn (min. halve dag, max 10 dagen), methodiek,… worden in onderling overleg afgesproken. 

 

 

 



 

 

Individuele vragen 
Een individuele leerling die tijdelijk nood heeft aan extra ondersteuning en/of inzicht?  
Die kan voor de volgende trajecten bij ons terecht: 

 

Individueel Flexibel Traject  
Een I.F.T. is een individuele begeleiding op maat van de jongere in functie van een re-integratie op school.  De 

duur van het project ligt niet op voorhand vast, maar we kunnen in 
onderling overleg de juiste termijn bepalen.   

De begeleiding kan zowel binnen als buiten de school doorgaan.  

Combinaties met andere trajecten, een Ondersteuningstraject 

voor de school een Hergo of een KlasProject behoren ook tot de 

mogelijkheden.   

De inhoud van het programma en de methodiek wordt steeds 

afgestemd op de noden/behoeften/interesses van de jongere en 

zijn/haar context. 

 

FocusGroep 
Indien we vanuit meerdere scholen I.F.T.-aanmeldingen krijgen waarbij hetzelfde thema aan bod komt, dan kiezen 

we ervoor om de jongeren samen te brengen in een FocusGroep.  De focus kan dan liggen op assertiviteit, 

communicatie, motivatie, …  
 

Binnen dit traject werken we in een kleine groep (maximum 4 jongeren). 

De doelstellingen, termijn, methodiek,… worden in onderling overleg afgesproken. 

 

 

ON@CHAlleNGE (On The Ro@d– On@Bike– B@ck2B@sic) 
Dit is een project waarbij met groepjes jongeren uit verschillende scholen gedurende 2 weken naar een bepaald 

doel wordt toegewerkt. Na het groepsprogramma is er ruimte voor een begeleide terugkeer naar de school. De 

kracht van dit project ligt erin dat jongeren een zelfgekozen uitdaging aangaan.  

 

 

De mogelijke CHAlleNGEs zijn: 

On the Ro@d: 60 km wandelen op 3 dagen met pak en zak 

On @ Bike: 150 km fietsen op 3 dagen met pak en zak 

 B@ck2B@sic: 3 dagen doorbrengen in de natuur (overnachting is 

optioneel, afhankelijk van de groep) 

  

 

 

!!! Bij de aanmelding wordt de voorkeur van de jongere al meegegeven zodat we daar rekening kunnen mee 

houden in de toewijzing en verdeling van de trajecten.  Het is ontzettend belangrijk dat de jongere hierbij een 
doordachte en gefundeerde keuze maakt.  Dit verhoogt de motivatie van de jongere en de slaagkansen van de 

CHAlleNGE. 

 

!!! Gelieve er rekening mee te houden dat er een meter/peter vanuit het leerkrachtenteam noodzakelijk is om 
het traject mee op te volgen.  Deze wordt in samenspraak met de jongere op voorhand aangeduid op het 

aanmeldingsformulier. 



 

 

 

 

@CCU… een traject om je batterijen terug op te laden! 
 

Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen 1 dag per week deelnemen aan @CCU ter vervanging van hun schools 

traject.  Het doel is een rustmoment inbouwen voor zichzelf en hun context.  We werken rond inzichten om erna terug 

constructief te kunnen deelnemen aan het lesgebeuren op school. 

 
De trajecten lopen telkens van vakantie tot vakantie, met in de laatste week voor de vakantie een afrondingsgesprek 

met alle betrokken partijen.  In dit gesprek worden de opgedane inzichten meegenomen naar school en worden er 
concrete afspraken gemaakt naar de toekomst toe.  

Er kunnen max. 4 jongeren per dag deelnemen aan het project.  

We verkiezen om slechts 1 jongere per school/graad toe te laten op hetzelfde moment. 
 

Een dag start om 9u en eindigt om 15u30 en wordt ingericht op De Werf. 
 

NIEUW: we bieden het volledige schooljaar een nieuw @ccu-traject aan in het 

HoutAtelier van De Werf. Leerlingen kunnen op maandag of donderdag een dag meedraaien 

in de productie van houten speeltoestellen en outdoor tuinmeubilair. 

 

Aanbod scholen en leerkrachten 
 

Ondersteuningstrajecten 
Soms kan je op school op een punt komen dat je niet meer weet hoe je een situatie best aanpakt en kan een 

externe, neutrale kijk een meerwaarde bieden. 

Een bepaalde leerling blokkeert of gedraagt zich niet zoals een school dit verwacht, een klassfeer lijkt 

onomkeerbaar, het leerkrachtenteam wil een bepaald thema eens grondig aanpakken, … 

 

Er zijn dus heel veel thema’s waar On@Break² een begeleider ter 
beschikking kan stellen om het proces mee te begeleiden.  

Wij hebben de oplossing niet, maar kunnen de mensen rond de tafel wel 

ondersteunen om tot een oplossing te komen. 

 

De ondersteuningstrajecten kunnen gericht zijn op: 

Casus Leerling 

Casus Klas 

Zorg/Beleid 

 

In dit aanbod werken we met de betrokken leerkrachten en  

ondersteunend personeel en dus niet met de jongeren zelf. 

  
 



 

 

4 HET VERLOOP VAN EEN TRAJECT 
 

 

Stap 1: een ondersteuningsvraag 

Een aantal zaken lopen op school niet zoals het zou moeten. De school en het CLB hebben al een aantal stappen ondernomen, 
maar deze hebben eigenlijk niet tot het gewenste resultaat geleid. 

 Men overweegt een externe ondersteuning door On@Break² en legt dit idee voor aan de leerling en zijn/haar ouders of 
opvoedingsverantwoordelijke.  (Enkel van toepassing voor IFT/Focusgroep/On@ChAlleNGE/Herstel/@CCU). 

 

Stap 2: de aanvraag via een aanmeldingsformulier 

Het CLB dient, in overleg met school, een aanvraag in bij On@Break². 

Dit gebeurt via een aanmeldingsformulier dat te vinden is op onze website www.vzwapart.be – On@Break² - Aanmelding. 

 

Stap 3: bespreking van de aanmelding en toewijzing 
Het On@Break²-team bespreekt alle aanvragen op woensdagmiddag op de teamvergadering (daarom is het belangrijk dat de 

aanmeldingen voor woensdag 10u in onze mailbox zitten).  
Een begeleider wordt toegewezen als contactpersoon waarvoor een aanvraag werd ingediend.  

Deze persoon zal met de aanmelder contact opnemen om verder af te stemmen. 
Bij té lange wachttijden komt de aanvraag eerst op een wachtlijst terecht. 

 

Stap 4: het rondetafelgesprek  

Op het rondetafelgesprek verwachten we dat volgende personen rond tafel zitten: leerling, ouder(s), begeleid(st)er van 

On@Break², begeleid(st)er van de school en medewerker van het CLB.  

Tijdens dit gesprek wordt info uitgewisseld over het traject en worden de doelstellingen op elkaar afgestemd.  

Als iedereen akkoord gaat, kan het traject kort daarna van start gaan.  

Enkel van toepassing voor I.F.T./Focusgroep/On@CHAlleNGE/@CCU 

Voor alle andere trajecten kiezen we voor een opstartgesprek met de aanmelder van de betrokken school. 
 

Stap 5: N.A.F.T. 

Wat er tijdens het traject gebeurt, is verschillend van vraag tot vraag.  

Zie: omschrijving van de trajecten. Bovendien wordt ieder programma op maat geschreven van de betrokkene(n).  
 

Stap 6: het afrondingsgesprek 
Na afloop van het traject is men, hopelijk, een aantal inzichten en voornemens rijker. Dit is echter niet zo zinvol als er 

aansluitend niks meer mee gebeurt. Daarom zitten we na afloop opnieuw met alle betrokkenen samen voor een 

toekomstgericht afrondingsgesprek.  

 

Bij een IFT/Focusgroep/On@ChAllenGE/@CCU brengen de leerling en de On@Break²-begeleid(st)er de betrokkenen op de 

hoogte van het verloop van het traject en wordt afgesproken hoe het nu in de toekomst verder moet en welke afspraken/acties 

nodig zijn om de re-integratie vlot te laten verlopen. 

 

Stap 7: de nazorg 

Als er na het einde van het traject nog nood is aan verdere opvolging, dan kunnen de school, het CLB, de ouders of de leerling 

steeds contact opnemen met de begeleid(st)er. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.vzwapart.be/


 

 

5 VERWACHTINGEN EN AANMELDINGSCRITERIA 
 

Elke “nieuwe” aanmelding wordt besproken op onze wekelijkse teamvergaderingen op woensdagnamiddag.  
Een begeleiding kan enkel opgestart worden wanneer het gehele team ‘groen licht’ geeft. Om deze beslissingen correct en vlot 

te laten verlopen hanteren wij reeds enkele jaren een  aantal criteria. Om misverstanden te vermijden willen wij graag van bij 
het begin van het schooljaar duidelijk communiceren omtrent deze criteria. Gelieve deze dan ook aandachtig door te nemen. 

 

 Bij aanmelding is de leerling ingeschreven in het secundair onderwijs en moet na het traject terug kunnen 

aansluiten in een schools traject. 

 

 Op het aanmeldingsformulier staat duidelijk te lezen dat de aanmelders school en/of CLB akkoord gaan met onze 

werkwijze en dit ook onderkennen.  

 

 Het aanmeldingsformulier is zo volledig mogelijk en uitgebreid ingevuld. Bij te weinig informatie kan het team geen 

gegronde beslissing nemen en zijn we genoodzaakt om bijkomende informatie op te vragen.  
 

 Het aanmeldingsformulier werd tijdig doorgestuurd, zodat alle praktische afspraken en voorbereidingen tijdig 

gemaakt kunnen worden.  

 

 Een aanmelding dient ook tijdig te gebeuren binnen de schoolcontext. Wacht niet tot de escalatie van een situatie.  

Zet vooral in op de kracht van preventie.  

 

 On@Break² maakt deel uit van een “totaaltraject” waarin verschillende actoren hun verantwoordelijkheid opnemen.  

De betrokkenheid van CLB / school / ouder of opvoedingsverantwoordelijke moet kunnen worden gegarandeerd  

(oa aanwezigheid op rondetafelgesprek en afrondingsgesprek). 

 

 Er is sprake van een minimale motivatie bij de leerling (heeft zelf een hulpvraag of minimaal probleembesef). 

 

 Bij een aanmelding voor een CHAlleNGE wordt een peter/meter verwacht. Dit is bij voorkeur geen zorgleerkracht of 

CLB medewerker. Een vertrouwenspersoon is een leerkracht die in samenspraak met de jongere werd voorgesteld.  

De peter/meter heeft als functie het proces tijdens de begeleiding op te volgen en waar nodig aan te sluiten bij 

overlegmomenten. Daarnaast zal de peter/meter ook de re-integratie van de jongere in de school bevorderen door 

de nazorg binnen de schoolcontext op zich te nemen.    
 

 De school ziet een begeleiding binnen On@Break2 als een kans, niet als een sanctie. Zij communiceert dit ook naar 

de leerling en de ouders. 

 

 De begeleiding is een volwaardig begeleidingstraject. Het kan niet ingeroepen worden als een alternatieve 

dagbesteding. Hiervoor bestaan andere trajecten (vb: zorgboerderij).  

 

 De betrokken partijen hebben realistische verwachtingen. Er worden haalbare doelstellingen geformuleerd zodat we 
kunnen opstarten met een inhoudelijk zinvol begeleidingstraject. 
 

 Bij het vormen van een groep wordt er zoveel als mogelijk rekening gehouden met de individuele hulpvraag, leeftijd, ... 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 6 VORMING OP MAAT 
 

De doelgroep, waar we vandaag in het onderwijs mee te maken krijgen, stelt ons voor grote uitdagingen. 

On@Break²  wil scholen hier graag in ondersteunen. 

De manier waarop deze ondersteuning kan geboden worden is op maat van en in overleg met de school. 

 • Individuele coaching van leerkrachten die op drempels botsen in hun functioneren als leerkracht. 

• Coaching en ondersteuning van het zorgteam. 

• Procesbegeleiding zorg- en sanctiebeleid (op klasniveau, graadniveau, schoolniveau). 

• Intervisie voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders,... 

• Ondersteuning in de organisatie van pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen.  

• Workshops (methodieken, herstelgericht werken, stijlen & stijlen,...) 

• Teambuilding  

• Vorming op maat  

  

Kostprijs*:  

Individuele coaching: € 45/ uur (+ km vergoeding) 

 Vorming/ondersteuning in groep: 

€ 100 / uur (+ km vergoeding) bij een traject/workshop minder dan 4 uren 

€ 90 / uur (+ km vergoeding) bij een traject/workshop minder dan 2 dagdelen (1 dagdeel = 3 uren) 

€ 80 / uur (+ km vergoeding) bij een traject/workshop meer dan 2 dagdelen 

Ons vormings-en ondersteuningsaanbod kan ook aangevraagd worden door externe organisaties (bv instellingen BJB, 

hogescholen, universiteit,...). Bovenstaande tarieven zijn ook hier van toepassing. 

*Voor scholen secundair onderwijs uit de regio Gent en rondom Gent, Meetjesland, Leie- en Scheldestreek kan dit 

georganiseerd worden met subsidies van de Vlaamse Overheid (N.A.F.T). 

Neem gerust contact op voor meer info!   

 

 

 

 



 

 

 

7 CONTACT  
 
 

Locatie De Werf     Locatie Wasstraat   

 Destelbergenstraat 61    Wasstraat 53 
 9040 Sint-Amandsberg    9000 Gent 

Tel.: 09. 228 46 10   
 

onabreak2@vzwapart.be  

 

 

Op onze website www.vzwapart.be vindt u nog meer informatie en ook de nodige formulieren om leerlingen aan te 

melden. 

 

 

 
Brenda Vermeire 

GSM: 0499/51.24.89 

brenda.vermeire@vzwapart.be 

Teamverantwoordelijke On@Break² 

 

 

Bart Claeys 

GSM: 0491/34.78.67 

bart.claeys@vzwapart.be 

 

 

Heidi Mortier 

GSM: 0491/56.79.13 

heidi.mortier@vzwapart.be 

 

 

Peter Degheldere 

GSM: 0493/71.51.41 

peter.degheldere@vzwapart.be 

 

 

Frederik Declercq 

GSM: 0494/04.33.68 
frederik.declercq@vzwapart.be 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stefanie Cuypers 

GSM: 0492/15.91.11 

stefanie.cuypers@vzwapart.be 

 

 

Ulysses Boulougouris 

GSM: 0499/88.12.14 

ulysses.boulougouris@vzwapart.be 

 

 

Victor Rojas 

victor.rojas@vzwapart.be 

 

Anna Van den Driessche 

anna.vandendriessche@vzwapart.be 
 

Vicky De Wilde 

vicky.dewilde@vzwapart.be 

http://www.vzwapart.be/
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