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Kempens netwerk ‘BuSO en de weg naar werk’ - samen maken we het 

verschil     

Het Kempens netwerk BuSO en de weg naar werk verzamelt de partners die een rol opnemen bij de 

overgang van school naar werk voor jongeren uit het buitengewoon secundair onderwijs1. Als netwerk is 

het ons doel om de overgang school-werk voor de jongeren zo vlot mogelijk te maken, de jongeren 

staan hierbij centraal. Onze missie en visie kunt u hier raadplegen.  

 

Met deze nota willen we onze bezorgdheid kenbaar maken over de toekomstkansen van onze kwetsbare 

leerlingen. We zien vanuit onze dagelijkse werkzaamheden een aantal extra hindernissen verschijnen 

op het pad van de jongeren die maken dat een overgang school-werk bemoeilijkt wordt. Door samen 

onze bezorgdheden te uiten en aanbevelingen te doen én ze op verschillende platformen, 

contactmomenten, werkgroepen en ontmoetingen kenbaar te maken, hopen we de drempels weg te 

halen vóór een jongere erover struikelt.  

 

 

Wij zijn bezorgd over de aansluiting school-werk van onze leerlingen 

1 ONWRIKBARE SCHOTTEN LEIDEN TOT MOEILIJKE LEERLOOPBANEN 

Ondanks goede intenties en maatwerk als doelstelling stellen we vast dat de vernieuwde typologie en 

verstrengde medicalisering, op basis waarvan de leerlingen worden ingeschaald in opleidingsvormen en 

types, in de praktijk maatwerk verhindert. De indeling houdt te weinig rekening met de 

onderwijsbehoeften van de leerling. Deze onderwijsbehoeften zijn, door de focus op medicalisering, 

onvoldoende als argument om de leerling naar een opleiding op maat te heroriënteren. Vooral een 

doorschakelen tijdens het schooljaar wordt sterk bemoeilijkt. Jongeren zitten hierdoor vast gebeiteld in 

een opleidingsvorm en/of type. Ze kunnen geen succeservaringen boeken bij hun stages en worden 

vaker wel dan niet geconfronteerd met falen. Deze leerlingen staan op de toppen van hun tenen 

gedurende het schooljaar, en raken, door een onaangepaste leerloopbaan, gedemotiveerd en 

schoolmoe. 

 

                                                
1 Het Kempense netwerk BuSO en de weg naar werk bestaat uit: VIBO De Ring, VIBO De Brem, VIBO Kasteelpark, 
GIBBO Galbergen, De 3master, Sint-Mariadal, Maria Govaerts Instituut, Tongelsbos, Nautica, VDAB, GTB, GOB De 
Ploeg, GOB Synkroon, Vrij CLB Kempen, CLB Kempen GO!, Amival, Lidwina, Zuidkempische Werkplaatsen, provincie 
Antwerpen, dept. onderwijs, LOP Turnhout. 

http://streekplatformkempen.be/wp-content/uploads/2017/03/20160930BuSOWG_netwerk-BuSO-en-de-weg-naar-werk-MISSIE-VISIE.pdf
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Bijvoorbeeld: Een leerling is gestart in opleidingsvorm 3, gericht naar doorstroom naar het 

normaaleconomisch circuit (NEC). In de loop van het schooljaar blijkt dat deze jongere beter af zouden 

zijn in opleidingsvorm 2 (gericht naar beschermd werk). Maar een overstap doorheen het schooljaar 

kan niet. De school doet er alles aan om stages te voorzien waar de kans op falen beperkt is. De focus 

ligt hierdoor niet meer op een succeservaring, maar op het vermijden van een mislukking. Dat deze 

leerling geen alleenstaand geval is, kan geïllustreerd worden met het gegeven dat er in de 

wandelgangen ondertussen al gesproken wordt van OV23’ers of OV32’ers.  

 

Aanbeveling: Stel de onderwijsbehoeften van de jongere centraal en zorg voor meer 

flexibiliteit bij het afbakenen van het type zodat aan de onderwijsbehoeften van de jongere 

kan voldaan worden.  

 

 

2 WAT MET JONGEREN DIE ONVOLDOENDE ARBEIDSMARKTRIJP ZIJN BIJ HET VERLATEN VAN DE 

SCHOOLBANKEN? 

Jongeren die de leeftijd van achttien jaar bereiken, maar nog niet voldoende maturiteit hebben om ook 

de maatschappelijke rugzak, die achttien zijn met zich meebrengt, te dragen, dreigen een zeer 

moeilijke overgang school-werk te ervaren. Vooral jongeren, die door een onaangepaste leerloopbaan, 

de schoolbanken onsuccesvol verlaten, zijn moeilijk bemiddelbaar naar werk. Niet alleen zijn ze vaak 

begeleidingsmoe. Ze zijn als ongekwalificeerde jongeren jonger dan 21 jaar ook niet 

uitkeringsgerechtigd, waardoor ze vaak niet ingeschreven zijn bij VDAB. De jongere verdwijnt door de 

mazen van het net en wordt NEET (not in education, employment or training). Wanneer de jongere, 

zonder warme overdracht, toch bij begeleidingsdiensten als VDAB en GTB terecht komt, wordt vaak 

vastgesteld dat deze jongere onvoldoende arbeidsmarktrijp is, en niet direct bemiddelbaar is naar werk. 

Wanneer ‘ontoeleidbaarheid naar werk’ wordt vastgesteld is het niet evident om door te verwijzen naar 

diensten waar de jongeren kansen krijgen om toch voldoende matuur te worden.  

Dit traject beschrijft opnieuw heel wat struikelstenen voor de jongere en voor de begeleidingsdiensten. 

 

Illustratie: In het arrondissement Turnhout verlieten op 30 juni 2015 109 leerlingen de schoolbanken 

met als hoogste diploma eerste graad secundair onderwijs. 49 van hen waren na een jaar, op 30 juni 

2016 werkloos. 28 van hen, of een vierde, had dat jaar zelfs geen werkervaring opgedaan (bron: 

schoolverlatersstudie VDAB). 

Op 28 februari zijn er 365 werkzoekenden in de Kempen die jonger zijn dan 25 jaar en die als hoogst 

behaalde diploma lager onderwijs of eerste graad secundair hebben. 159 van deze werkzoekende 

jongeren is al meer dan een jaar werkzoekend. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Werkloosheidsduur van werkzoekenden jonger dan 25jaar 

met als hoogst behaalde diploma lager onderwijs of eerste graad 

secundair onderwijs, arrondissement Turnhout, februari 2017 (bron: 

arvastat – verwerking Streekplatform Kempen) 
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Aanbeveling: Om de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen én om de jongere een 

veilige omgeving te bieden om maturiteit op te bouwen wensen wij ook voor buitengewoon 

secundair onderwijs standaard zes schooljaren als opleidingsprogramma voor jongeren die 

hun kwalificatie niet eerder konden behalen.  

Daarnaast wensen we meer flexibele trajecten met sterke inzet op competentieverwerving in 

het buitengewoon secundair onderwijs. Modulair onderwijs en meer mogelijkheden tot 

alternering kunnen beantwoorden aan de noden van onze leerlingen, schoolmoeheid tegen 

gaan en kwalificatie verhogen. 

 

 

3 AANKLAMPEND WERKEN, NIET ZO NAADLOOS 

Door een te grote vraag bij NAFT-promotoren (naadloos aangepaste flexibele trajecten), door 

prioriteitswijzigingen bij lokale politie, door personeelstekort, … is aanklampend werken steeds 

moeilijker. Wanneer een jongere enkele weken/maanden moet wachten tot hij of zij in een NAFT-traject 

kan stappen is deze leerlingen vaak al van de radar van de school verdwenen. Wanneer politie niet 

langer mee kort op de bal kan spelen bij spijbelen is de leerling vaak al te ver van de school verwijderd 

om zijn leerloopbaan succesvol af te sluiten.  

Het netwerk BuSO heeft begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de partners werken, 

waardeert de partnerschappen zeer erg en wil niemand met de vinger wijzen. Wel stellen we als 

algemene tendens vast dat de prioriteiten verschuiven en de middelen krap zijn, waardoor 

aanklampend werken en kort op de bal spelen niet meer mogelijk wordt. De band tussen de jongere en 

de school en de succesvolle overgang school-werk dreigen verloren te gaan. 

 

Voorbeeld: Een jongere wordt in oktober aangemeld voor een NAFT-traject. Ondertussen is het maart 

en heeft de jongere, noch de school, ondersteuning gekregen voor de aanmelding van het begin van het 

schooljaar. 

 

Illustratie: De 29 gemeenten van het Streekplatform Kempen tellen in het schooljaar 2015-2016 1.555 

leerlingen in het buitengewoon onderwijs. 11,6% van deze leerlingen heeft 5 tot 9 codes 

problematische afwezigheid (in alle secundair scholen van het Streekplatform Kempen is dat 6,6%). 

Figuur 2 geeft u bijkomende data. 

 

 Leerlingen op 1 

februari 2016 

Aandeel lln. 5-9 

PA codes 

Aandeel lln. 10-

14 PA codes 

Aandeel lln. 15-

20 PA codes 

Aandeel lln. 30 

PA codes 

Secundair 

onderwijs 
34.505 6,6% 2,8% 2,7% 2,0% 

Buitengewoon 

secundair onderwijs 
1.555 11,6% 4,6% 6,6% 4,9% 

Figuur 2: Overzicht problematische afwezigheden (PA) in Streekplatform Kempen, schooljaar 2015-2016 (bron: 

Samen tegen schooluitval – verwerking Streekplatform Kempen) 

 

Aanbeveling: Zorg dat de NAFT-partners voldoende middelen en mankracht kunnen inzetten 

om aan leerling- en schoolondersteuning te kunnen doen. 

 

 

4 GROTE IMPACT VAN ONGEKWALIFICEERD UITSTROMEN 

Jongeren die ongekwalificeerd uitstromen en jonger dan 21 zijn, hebben geen recht op een 

inschakelingsuitkering. Sommige jongeren ervaren hierdoor geen meerwaarde om zich in te schrijven 

bij VDAB. Wanneer ze niet op eigen kracht op de arbeidsmarkt raken is de afstand vaak zo groot 
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geworden dan de reactieve inspanningen van de arbeidsbemiddelaars, wanneer de jongere via OCMW of 

andere kanalen alsnog bij de VDAB terecht komt, enorm zijn om de aansluiting met de werkvloer te 

maken. 

We verwezen eerder al naar de NEET-jongeren. Het is moeilijk te becijferen om hoeveel jongeren het 

gaat, gezien ze vaak van de radar zijn. Projecten als WIJ (werkinlevingstrajecten voor jongeren) en 

andere vind-plaats-gerichte projecten leren hoe moeilijk het is om voor deze jongeren de aansluiting 

met arbeidsbemiddeling te maken. 

 

We herhalen de aanbeveling van punt 2: Om de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen 

én om de jongere een veilige omgeving te bieden om maturiteit op te bouwen wensen wij 

ook voor buitengewoon secundair onderwijs standaard zes schooljaren als 

opleidingsprogramma voor jongeren die hun kwalificatie niet eerder konden behalen.  

Daarnaast wensen we meer flexibele trajecten met sterke inzet op competentieverwerving in 

het buitengewoon secundair onderwijs. Modulair onderwijs en meer mogelijkheden tot 

alternering kunnen beantwoorden aan de noden van onze leerlingen, schoolmoeheid tegen 

gaan en kwalificatie verhogen. 

 

 

5 WENDBARE LEERLOOPBANEN, OOK RICHTING BUITENGEWOON ONDERWIJS 

Voor leerlingen die ervaren dat inclusief onderwijs onvoldoende kan beantwoorden aan hun specifieke 

onderwijsbehoeften is de stap (terug) naar het buitengewoon onderwijs zeer groot. Negatieve 

perceptie, gevoel van falen, … allerlei factoren spelen mee voor deze jongeren dat de stap naar het 

buitengewoon onderwijs te groot is. Ook voor deze jongeren zijn we bezorgd dat een onaangepaste 

leerloopbaan leidt tot demotivatie en ongekwalificeerd uitstromen. 

 

Aanbeveling: Buitengewoon onderwijs kampt met een negatieve perceptie. De berichtgeving 

over het M-decreet heeft dit nog versterkt. We pleiten om ook de sterktes van buitengewoon 

onderwijs meer in de verf te zetten opdat jongeren die in het buitengewoon onderwijs op 

hun plaats zijn niet het gevoel hebben dat ze ‘verbannen’ worden uit het ‘reguliere 

onderwijs’. 

 

 

6 AANSLUITING SUCCESVOLLE STAGE – TEWERKSTELLING BIJ OPENBARE BESTUREN 

Het netwerk BuSO en de weg naar werk stelt vast dat voor leerlingen die een succesvolle stage lopen 

bij lokale besturen de werving- en selectieprocedure toch een onoverkomelijke struikelblok is. Ondanks 

het gegeven dat de praktijkervaring en de evaluatie van de school en de leerwerkplaats leren dat de 

jongere geschikt is voor de job, slaagt de jongere toch niet in de werving- en selectieprocedure. We 

klagen hierbij niet aan dat de jongere de job niet krijgt omdat er een betere kandidaat is. We klagen 

wel aan dat de jongeren uit de werving- en selectieprocedure als ‘niet geschikt’ naar voor komt, terwijl 

de stage duidelijk anders leert. We roepen op om werving- en selectieprocedures effectief te laten 

peilen naar de competenties die nodig zijn voor de job. We zijn ervan overtuigd dat lokale besturen heel 

wat talent mislopen door zeer talige en onnodig rigide werving- en selectieprocedures. 

 

Aanbeveling: Openbare besturen herwerken hun aanwervingsprocedure opdat de juiste 

competenties voor de job de doorslag zijn voor al dan niet slagen. 


