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Inleiding
In september 2014 is Onderwijsnetwerk Antwerpen gestart met een nieuwe werking: de leerloop-
baanadviseurs. Het was een beleidskeuze om de Studiewijzer, het eerstelijns-contactpunt voor alle 
vragen over onderwijs, om te vormen en de middelen in te zetten op het ondersteunen en adviseren 
van eerstelijnswerkers met vragen over leerloopbanen van jongeren tot en met 25 jaar.  

In het bestuursakkoord 2013-2018 van de Stad Antwerpen wordt erg ingezet op jeugdwerkloosheid 
en ook de doelstelling van Onderwijsnetwerk Antwerpen sluit daarbij aan:

‘Alle scholen werken samen met de stad opdat kinderen, tieners en jongeren de kans krijgen en 
grijpen om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoons-
vorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt.’

In Antwerpen stroomt ruim een vijfde van de jongeren uit zonder diploma secundair onderwijs 
(21,7% in 2014-2015)1 . Hoewel het cijfer daalt, scoort Antwerpen nog steeds bijna dubbel zo hoog 
als Vlaanderen. 

Onderwijsnetwerk Antwerpen coördineert heel wat projecten en initiatieven om de ongekwalificeer-
de uitstroom terug te dringen. Verschillende acties richten zich op kwalitatieve leerloopbanen om te 
voorkomen dat Antwerpse jongeren het moeilijk krijgen doorheen hun schoolloopbaan. Naast deze 
preventieve schoolgerichte aanpak, is er ook de meer remediërende leerlinggerichte werking, waar-
toe het Centraal Meldpunt voor risicojongeren en de leerloopbaanadviseurs behoren.
 
Met dit rapport krijgt u een inkijk in de werking van de leerloopbaanadviseurs van de voorbije drie 
schooljaren, 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017. In een eerste hoofdstuk leggen we de doelstel-
lingen van de werking uit, beschrijven we het opgebouwde netwerk en omschrijven we de manier 
waarop cases behandeld worden. Aansluitend leest u over het Startbanenproject, waarvan het on-
derwijsluik sinds januari 2016 opgenomen is bij de leerloopbaanadviseurs.

Naast het behandelen van individuele cases, werken we ook structureel door scholen te stimuleren 
om actief te werken rond het thema leerloopbanen. U krijgt een samenvatting van de intervisietra-
jecten die we met enkele secundaire scholen gelopen hebben. 

In het tweede hoofdstuk vindt u kwantitatieve gegevens terug, zowel over de cases die we behan-
deld hebben als over de Startbaners bij Onderwijsnetwerk Antwerpen. 
In een afsluitend hoofdstuk komen we tot enkele conclusies en schetsen we de uitdagingen naar de 
toekomst toe. 

1 
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/Gemeenterapporten/vroegtijdig_schoolverlaten/2009-2014/VSV_Ge-
meenten_vp_2009-2014.pdf 
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Hoofdstuk 1: Wat doen we?
1.1 Leerloopbaanadvies 

1.1.1 Doelstellingen

De leerloopbaanadviseurs richten zich op de ondersteuning van onderwijsprofessionals en hulpver-
leners uit jeugd- en welzijnswerk met vragen over mogelijke leerloopbaantrajecten van jongeren tot 
en met 25 jaar.

De focus ligt op jongeren die een verhoogde kans lopen op ongekwalificeerde uitstroom uit het se-
cundair onderwijs, op jongeren die het secundair onderwijs verlaten hebben zonder kwalificatie en 
op jongeren die een kwalificatie behaald hebben maar ervaren dat deze onvoldoende mogelijkheden 
biedt op de arbeidsmarkt of richting hoger onderwijs. 

Het doel is om te voorkomen dat de jongeren in een NEET-situatie (Not in Employment, Education 
or Training) terecht komen. 

1.1.2  Netwerk

Samen met het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren (CMP), maken de leerloopbaanadviseurs deel 
uit van het Netwerk Uitvalpreventie2.

Daarnaast hebben de leerloopbaanadviseurs een netwerk uitgebouwd op volgende vier domeinen: 
onderwijs,  jeugd, welzijn en arbeidsmarkt. 

• Onderwijs: Leerling- en studentenbegeleiders, JOJO’s (Startbanenproject Scholen voor Jonge-
ren-Jongeren voor Scholen), Centra voor leerlingbegeleiding, Centraal Meldpunt voor Risico-
jongeren, Centra voor volwassenenonderwijs, Toekomstonderwijs, Syntra, Examencommissie 
secundair onderwijs 

• Jeugd: Arbeidscompetentiebegeleiders, Werkinfopunten, Kras, Jes, Formaat, Betonne Jeugd 

• Welzijn: OCMW: Kansen voor Kinderen en Jongerenwerking, Atlas, Emmaus vzw/Raidho, 
TOP-coaches, Youth at risk, Netwerk Uitvalpreventie 

• Arbeidsmarkt: Talentenhuizen, Werkwinkels van VDAB, WIJ-trajecten, Inclusief, Gespecialiseer-
de Trajectbegeleiding

De netwerkcoach binnen het team van de leerloopbaanadviseurs is gedetacheerd uit het volwas-
senenonderwijs en begeleidt het onderwijsluik van de Startbaners die binnen Onderwijsnetwerk 
Antwerpen tewerkgesteld zijn, alsook de JOJO’s in de scholen (zie 1.1.4 Startbaanmedewerkers). In 
de loop van 2014 werd vorm gegeven aan het Territoriaal Overleg Jongerencoaching (TOJ), dat elk 
kwartaal georganiseerd wordt. Het TOJ heeft als doel een betere samenwerking tussen arbeidscom-
petentiebegeleiders, jongerencoaches, JOJO’s en schoolspotters te realiseren.

2 Het Netwerk uitvalpreventie bestaat uit diensten die een begeleidend aanbod hebben voor risicojongeren: Kwadraat (CAW Antwer-
pen), Arktos vzw, Elegast vzw, Dienst Jeugdinterventie (Stad Antwerpen),…
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De leerloopbaanadviseurs maken deel uit van verschillende overlegfora: 

• Samen met de CLB’s van de verschillende netten en de VDAB wordt een Provinciale Stuurgroep 
‘Warme Overdracht’ gevormd met als doelstelling om gezamenlijk in te zetten op het verminde-
ren van ongekwalificeerde uitstroom. 

• Het Antwerpse netwerk ‘Prevent’ sensibiliseert, professionaliseert en zet gerichte acties op rond 
ouderbetrokkenheid. Ouders die betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kind, hebben 
een positief effect op het welbevinden én op de leerresultaten van hun kind. 

• De leerloopbaanadviseurs nemen deel aan het Stedelijk Regieoverleg ‘JACO’3 met de Antwerpse 
Jeugdpartners  (Jes vzw, Kras vzw en Formaat vzw). Vanuit dit regieoverleg hebben de leer-
loopbaanadviseurs zich geëngageerd om de jeugdpartners te begeleiden in het proces om het 
onderwijsluik binnen de JACO’s structureel vorm te geven. 

• De leerloopbaanadviseurs monitoren in overleg met stedelijke collega’s de ontwikkelingen en 
projecten die worden opgezet vanuit de verschillende bedrijfseenheden van de stad die als doel 
hebben om gekwalificeerde uitstroom en toegang tot de arbeidsmarkt te faciliteren. Op deze 
manier willen de leerloopbaanadviseurs synergiën detecteren en nieuwe ontwikkelingen koppe-
len binnen het bestaande netwerk. 

• In 2017 namen de leerloopbaanadviseurs deel aan Eurocities, een Europees project rond de 
stedelijke aanpak van ongekwalificeerde uitstroom. Via de methodiek van de ‘Critical Friends 
Review’ werd er vanuit andere Europese steden input gegeven op de Antwerpse aanpak.

1.1.3  Casemanagement

De leerloopbaanadviseurs geven informatie en/of advies aan professionals, ter ondersteuning van 
leerloopbaantrajecten van individuele jongeren. Bij de registratie maken we een onderscheid tussen 
informatieve en adviserende consulten.

Indien noodzakelijk worden trajecten van jongeren langdurig opgevolgd. We stemmen steeds met de 
betrokken partner af wie de regie van het traject opneemt. Indien er geen eerstelijnspartner (meer) 
betrokken is, kunnen de leerloopbaanadviseurs de regie van het traject in handen nemen tot er een 
overdracht naar een partner kan gebeuren. 

Op basis van een uitgebreide vraagverheldering proberen we de hulpvraag zo scherp mogelijk te krij-
gen. Er wordt in kaart gebracht wat nodig is om een leerloopbaantraject voor een jongere mogelijk 
te maken, over de verschillende levensdomeinen heen. We zetten ons netwerk van partners in en 
bewaken een warme overdracht naar (een voorbereiding op) werk of onderwijs. 

Het opvolgen van het traject van een jongere houdt in dat we in contact blijven met de eerstelijns-
werker en/of de jongere en alle verschillende stappen in het proces registreren. We denken mee op 
maat van de jongere en blijven ondersteunen tot de jongere ‘warm’ overgedragen is naar (een part-
ner binnen) onderwijs of tewerkstelling. Aangezien we werken met een doelgroep die moeilijk be-
reikbaar is en vaak hulp weigert, trachten we zo laagdrempelig en aanklampend mogelijk te werken. 

Een dossier wordt afgesloten als de hulpvraag van de hulpverlener en/of de jongere beantwoord is. 
Dit kan betekenen dat de jongere zijn plek gevonden heeft binnen een geschikt werk- of opleidings-
traject. 

3 Jaco staat voor Centrum voor Jeugdwerk, Arbeid, Competenties en Onderwijs
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Naast het op maat ondersteunen van een leerloopbaanvraag, willen we onze partners sensibili-
seren over het belang van het met zorg overdragen van een jongere. We werken met kwetsbare 
jongeren die vaak extra ondersteuning nodig hebben bij het maken van een nieuwe start en tijdens 
hun traject. 
Enkele voorbeelden ter illustratie van deze aanpak: 

• In september 2014 meldt een OCMW-medewerker een jongeman van 19 jaar aan die in het vijfde 
middelbaar gestopt is met zijn opleiding. Hij is uitgeschreven uit de school en heeft geen contact 
meer met een CLB-medewerker. De leerloopbaanadviseur bekijkt met jongere en OCMW-bege-
leider mogelijke trajecten binnen het volwassenenonderwijs. De jongere start met algemene 
vakken. De leerloopbaanadviseur blijft het traject opvolgen via de trajectbegeleider van het 
volwassenenonderwijs en grijpt in wanneer het misgaat en de jongere dreigt af te haken: op-
nieuw komen de jongere en zijn netwerk samen om af te stemmen wie wat kan doen om hem te 
ondersteunen. De jongere hervat zijn aangepaste traject en behaalt zijn certificaat in juni 2017. 

• Een CLB-medewerker meldt een meisje van bijna 18 jaar aan dat een moeilijk schoolparcours heeft 
wegens gezondheidsproblemen. De ouders vragen zich af of het volwassenenonderwijs een betere 
optie zou zijn, maar ze weten niet hoe het systeem werkt. De CLB-medewerker vraagt een leer-
loopbaanadviseur om aanwezig te zijn op het gesprek met het meisje en haar ouders. Verschillen-
de opties worden besproken en de werkwijze van het volwassenenonderwijs wordt toegelicht. Het 
meisje schrijft zich in voor vrijstellingsproeven en behaalt goede resultaten, waardoor haar traject 
korter zal zijn. In september 2017 start ze met algemene vakken en een beroepsopleiding, op haar 
eigen tempo. Van zodra het meisje ingeschreven is in het volwassenenonderwijs, stopt de rol van het 
CLB. De leerloopbaanadviseur neemt de opvolging over en bewaakt de start van het nieuwe traject.  

• De dienst Jeugdinterventie van de Stad Antwerpen meldt een jongere van 19 jaar aan die al meer 
dan een jaar niet naar school geweest is. Hij heeft een problematische thuissituatie en geen 
toekomstbeeld. Om zijn diploma secundair onderwijs te behalen, moet hij nog minstens drie jaar 
naar school. De leerloopbaanadviseurs doen een gesprek met de jongere en een medewerker 
van Jeugdinterventie om verschillende opties te overlopen. De jongere lijkt gemotiveerd om 
aan een opleiding hout te beginnen, maar na drie lessen haakt hij af en wil hij werk zoeken. De 
leerloopbaanadviseurs brengen hem in contact met een arbeidscompetentiebegeleider die hem 
ondersteunt in het zoeken naar een job.

 
Om adviezen met betrekking tot de leerloopbanen van jongeren op maat te kunnen geven, zetten de 
leerloopbaanadviseurs in op multidisciplinaire tafels:

Een vertegenwoordiger uit het team leerloopbaanadviseurs is vanuit een adviserende rol wekelijks 
aanwezig op de anonieme casebesprekingen van het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren (CMP).  
De leerloopbaanadviseurs nemen hier enerzijds een consultrol op en voegen eigen expertise toe, 
anderzijds kunnen de leerloopbaanadviseurs zelf een case aanbrengen om hun trajectadvies te be-
palen en/of te versterken. 

Daarnaast organiseren de leerloopbaanadviseurs een zeswekelijkse intervisietafel met partners die 
te maken krijgen met leerloopbaanvragen van kwetsbare jongeren (OCMW, Atlas, CMP, VDAB, Inclu-
sief, Zowerkthet) om anoniem cases te bespreken en expertise te delen. 

1.1.4  Startbaanmedewerkers

Sinds 2003 begeleidt de netwerkcoach binnen Onderwijsnetwerk Antwerpen het onderwijsluik van 
de startbaanmedewerkers, zowel op de werkvloer als in de scholen (JoJo’s). Sinds januari 2016 is de 
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netwerkcoach mee opgenomen bij de leerloopbaanadviseurs. 
Het Startbanenproject Jongeren voor Scholen – Scholen voor Jongeren (JoJo) wordt gecoördineerd 
door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AgODi). Het project is bedoeld voor jongeren tus-
sen 18 en 26 jaar die geen diploma secundair onderwijs behaald hebben. Het belangrijkste doel van 
het JoJo-project is om de startbaners te begeleiden naar het behalen van een kwalificatie en om hen 
werkervaring op te laten doen die hen sterker maakt op de arbeidsmarkt (werkattitudes, afspraken 
nakomen, eigen administratie beheren,…).

Het project bestaat uit twee takken: 
•  Jongeren worden tewerkgesteld als preventiemedewerker of als onderhoudsmedewerker in een 

school. Als preventiemedewerker hebben ze de opdracht een brug te creëren tussen leerlingen 
en leerlingbegeleiders/leerkrachten en tussen school en ouders. 

• Onderwijsnetwerk Antwerpen stelt acht trajecten voor startbaners ter beschikking,  in functie van 
verkeersveiligheid rond scholen. De jongeren kunnen als VeVe (Verkeersveiligheidsmedewerker) 
of als Schoolspotter tewerkgesteld worden. Ze vormen een laagdrempelige hulplijn voor jongeren 
in functie van een veilige schoolomgeving.

Als Onderwijsnetwerk Antwerpen zetten we samen met onze partners sterk in op uitvalpreventie. In 
het kader van onderbroken leerloopbanen kiezen we ervoor om ook op onze werkvloer in jongeren 
te investeren. 
De netwerkcoach volgt zowel het opleidingstraject als het persoonlijke traject op van de startbaan-
medewerkers die tewerkgesteld zijn bij Onderwijsnetwerk Antwerpen. Deze intensieve coaching 
werpt vruchten af: bijna drie vierde van de jongeren hebben een certificaat of diploma gehaald op 
het einde van hun contract. Sommige jongeren kunnen ook meteen doorstromen naar de reguliere 
arbeidsmarkt.

1.2 Intervisietrajecten met secundaire scholen

Naast het werken rond leerloopbaantrajecten van individuele jongeren, gaan de leerloopbaanadvi-
seurs ook structureel met scholen aan de slag rond volgende thema’s: ‘leerloopbaanbeleid’, ‘flexibele 
leerwegen’ en ‘verbindend en herstellend schoolklimaat’.

1.2.1  Proeftraject leerloopbanen  

In het schooljaar 2014 – 2015 doorliepen we met enkele scholen, CLB, VDAB, OCMW en het Vlaams 
Ministerie voor Onderwijs en Vorming een ‘proeftraject leerloopbanen’ om ondersteuning te bieden 
bij (preventief) leerloopbaanbeleid op schoolniveau en om beleidsaanbevelingen te doen rond leer-
loopbanen.

Op vraag van de deelnemers werd dit proeftraject georganiseerd als een tweemaandelijkse intervi-
siegroep. 

Als kader om kennis en ervaringen uit te wisselen, werd onderstaand Preventiemodel van Frits De 
Cauter gebruikt:
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Aan het eind van het schooljaar kwam de intervisiegroep tot drie afgelijnde gedeelde noden, die 
als beleidssignalen doorgegeven werden aan het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming. De 
bevindingen werden in drie niveaus opgedeeld: leerling, context en aanbod.

• Leerling: Er is een algemene nood aan overkoepelend trajectmanagement: hoe bewaken we de 
continuïteit in trajecten van jongeren, wie doet de regie? 

• Context: er is een weerkerende vraag naar een helder overzicht van alle betrokken personen en 
organisaties rond leerloopbanen en bredere zorg, zowel schoolintern als – extern.  

• Aanbod: Het aanbod is fragmentarisch. Er zou een doorlopende (leer)lijn moeten liggen in het 
traject dat een jongere loopt op school, in de bijzondere jeugdzorg, in een TIME-OUT-traject en/
of voortraject naar de arbeidsmarkt. Hiertoe ontbreekt een gedeeld portfolio en/of een ‘coach’ 
die het geheel overschouwt en praktisch ondersteunt.

Wat aanbod betreft heeft Onderwijsnetwerk Antwerpen mee ingezet op de bekendmaking van de 
VDAB-tool ‘Mijn Loopbaan’ en de professionalisering van leerkrachten om leerlingen te ondersteunen 
bij het gebruik ervan, zodat de tool ingezet kan worden als portfolio doorheen de hele loopbaan.

Wat leerling betreft ligt de focus van Onderwijsnetwerk Antwerpen versterkt op trajectmanagement 
via de leerlinggerichte werking. In de lokale en bovenlokale netwerken wordt er expliciet werk ge-
maakt van een duidelijke regierol in functie van continuïteit in de trajecten van jongeren. 

Het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming verwerkte de input uit het proeftraject in de nota 
‘Samen tegen Schooluitval’. Onderwijsnetwerk Antwerpen ging aan de slag om een ‘Netwerkkaart 
Uitvalpreventie’ te maken, als antwoord op de gedeelde nood aan overzicht en transparantie rond 
het aanbod van externe partners in Antwerpen. 

1.2.2  Flexibele leerwegen

In schooljaar 2015-2016 gingen we met enkele scholen, CLB, PBD, VDAB en OCMW aan de slag rond 
het thema ‘flexibele leerwegen’, met als doelstellingen het verzamelen en uitwisselen van goede 
praktijken en het in kaart brengen van gedeelde noden om als beleidssignaal te geven. Flexibele 
leerwegen kunnen helpen om iedereen aan boord te houden in een steeds diversere en complexere 
samenleving waarin te veel jongeren vroegtijdig de school verlaten. 
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In de conclusies van het traject werd een onderscheid gemaakt tussen randvoorwaarden die het be-
leid moet scheppen en voorwaarden die de scholen zelf kunnen realiseren. Deze conclusies werden 
overgemaakt aan stad, partners en overheid. 

Als randvoorwaarde kwam onder meer naar voren dat scholen vanuit het beleid meer gesensibiliseerd 
moeten worden rond de mogelijkheden van flexibele leertrajecten. Een infopunt en een regelmatige 
update van goede praktijken, toegankelijk voor alle scholen,  werd als model naar voren geschoven.

De scholen kwamen tot de conclusie dat een goede manier om flexibele leerwegen zelf te kunnen 
realiseren is om te beginnen met kleine initiatieven die langzaam kunnen groeien (bijvoorbeeld het 
clusteren van vakken, per graad evalueren in plaats van per schooljaar,…). Hierbij kwam ook het 
belang naar voren om het hele schoolteam, CLB en pedagogische begeleidingsdienst te betrekken in 
het veranderingsproces. 

Onderwijsnetwerk Antwerpen stelt goede praktijken ter beschikking om  scholen die aan de slag 
willen gaan met flexibele leerwegen te inspireren. Scholen kunnen een ondersteuningsvraag stellen 
via de website van Onderwijsnetwerk Antwerpen (www.onderwijsnetwerkantwerpen.be) 

1.2.3  Naar een verbindend en herstellend schoolklimaat

In schooljaar 2015-2016 organiseerden de leerloopbaanadviseurs  eveneens een gesloten lerend 
netwerk rond tucht, in samenwerking met het Lokaal Overlegplatform (LOP) en het Centraal Meld-
punt voor risicojongeren. We brachten de veertien scholen samen die meegewerkt hebben aan de 
masterscriptie van Dirk Lenaerts met als titel: ‘Minder leerlingen uitsluiten in secundaire scholen: 
utopie of realiseerbaar?’. 

Vanuit de verschillende betrokken partners werd het tienpuntenplan ‘Naar een verbindend en her-
stellend schoolklimaat’ bekrachtigd. Dit plan werd in september 2016 voorgesteld op de startdag 
‘Een verbindend en herstellend schoolklimaat: minder tuchtverwijderingen in Antwerpen’. (Voor meer 
informatie: http://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be)

In 2016-2017 werd het lerend netwerk uitgebreid met enkele scholen en ging het verder onder de 
naam ‘Netwerk voor een verbindend en herstellend schoolklimaat’. Met de deelnemende scholen 
werd er reeds ingezoomd op twee punten van het tienpuntenplan, namelijk ‘herstel’ en ‘afstemming 
orde- en tuchtbeleid’.  Ook in schooljaar 2017-2018 zullen de scholen regelmatig samenkomen om 
het actieplan verder uit te werken en implementatie te ondersteunen. 

In dit eerste hoofdstuk werden de verschillende deelaspecten van de werking van de leerloopbaan-
adviseurs toegelicht, alsook de conclusies uit de verschillende lerende netwerken met scholen en 
partners. 
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Hoofdstuk 2: Cijfers
2.1  Cijfers leerloopbaanadviseurs

In dit hoofdstuk geven wij u een overzicht van het cijfermateriaal waarover we beschikken. 

Tabel 1: Aantal aanmeldingen, jongeren en opvolgingen per schooljaar

schooljaar aanmeldingen jongeren opvolgingen
2014-2015 64 60 635
2015-2016 139 110 1220
2016-2017 134 109 862

Voor één jongere kunnen er meerdere aanmeldingen (hulpvragen) gebeuren, vandaar meer aanmel-
dingen dan jongeren. 

Onder ‘opvolgingen’ begrijpen we het aantal acties die door een leerloopbaanadviseur ondernomen 
zijn in een dossier. Dit kunnen e-mails, telefoons, opzoekwerk, overlegmomenten, … zijn.

Aangezien de leerloopbaanadviseurs trajecten van bepaalde jongeren langdurig opvolgen, betekent 
dit dat het niet steeds om nieuwe jongeren gaat.  

Tabel 2: Nieuwe versus overgedragen dossiers van jongeren

schooljaar aantal jongeren overgedragen nieuwe
2014-2015 60 nvt nvt
2015-2016 110 23 87
2016-2017 109 36 73

We weten dat de schoolloopbaan van jongens moeilijker verloopt dan die van meisjes. Dat er bij de 
leerloopbaanadviseurs meer jongens dan meisjes aangemeld worden, is dan ook geen verrassing. 
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Figuur 1: Aanmeldingen per geslacht

 

Figuur 2 laat zien welke diensten aangemeld hebben bij de leerloopbaanadviseurs. Onder de figuur 
geven we wat meer uitleg over de verschillende categorieën.

Figuur 2: Overzicht aanmelders
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• Met ‘Welzijn’ bedoelen we onder meer OCMW, OCJ, Emmaus, Atlas, NPT Raidho,… 

• ‘Uitvalpreventie’ staat voor het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren, Kwadraat, Arktos vzw, 
Elegast vzw, Persoonlijke ontwikkelingstrajecten (POT),… 

• Justitie en Veiligheid: de Gemeenschapsinstellingen, Dienst Jeugdinterventie van de Stad Ant-
werpen 

• Arbeidsmarkt: arbeidscompetentiebegeleiders, VDAB, GTB, WIJ-trajecten 

• Onder ‘Andere’ wordt familie of rechtstreeks de jongere bedoeld.

We stellen vast dat doelgericht samenwerken (met oa  Jeugdinterventie) een positieve invloed heeft 
op het aantal aanmeldingen.  We zien ook een stijgend aantal aanmeldingen door het CLB.  Als 
we de aanmeldingen door het CLB verder analyseren merken we een grote discrepantie tussen de 
verschillende Antwerpse CLB. Zo werkt het stedelijk CLB en het CLB van het GO reeds met leerloop-
baanbegeleiders in de scholen. Het verder inzetten op samenwerkingsafspraken en bekendmaking 
blijft een aandachtspunt.

Figuur 3: Aantal aanmeldingen per maand 

 

We stellen vast dat er in de zomermaanden amper aanmeldingen gebeuren, hoewel het een tijd is 
waarin veel jongeren zich de vraag stellen welk traject ze zullen starten in september. 

In september kent het aantal aanmeldingen een piek, mede te verklaren doordat de leerloopbaan-
adviseurs overgedragen dossiers opnieuw activeren.

Verder zien we dat er in de maanden januari en februari meer wordt aangemeld, alsook rond de 
periode mei en juni. Dit is mogelijks te verklaren doordat dit scharniermomenten zijn in een school-
loopbaan (klassenraden, mogelijkheid om tot 15 januari van studierichting te veranderen, …).
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Figuur 4: Leeftijd van de aangemelde jongeren

We stellen vast dat de meeste jongeren die aangemeld worden 18 of 19 jaar zijn. Hoewel we onze 
partners sensibiliseren om ook 17-jarigen met een moeilijk parcours preventief aan te melden, zien 
we dit niet terug in de cijfers.

Analoog aan de Vlaamse cijfers Vroegtijdig Schoolverlaten merken we dat de meeste aanmeldingen 
jongeren betreffen uit de onderwijsvormen BSO en DBSO. In deze onderwijsvormen zijn de hoogste 
aantallen van jongeren met schoolse achterstand en jongeren die vroegtijdig de school verlaten. 

2.2  Cijfers Startbaanproject

Tijdens de voorbije schooljaren groeide het aantal aanmeldingen van kandidaat-Jojo’s en van Jojo’s
die op zoek waren naar een geschikte opleiding. Naast screeninggesprekken om jongeren toe te 
leiden naar een startbaan op de werkvloer of als Jojo in een Antwerpse school, voerde de netwerk-
coach ook talrijke begeleidingsgesprekken met de jongeren in een startbaan op de werkvloer van-
Onderwijsnetwerk Antwerpen. Vanaf 2016 werden er ook meer leerloopbaangesprekken gevoerd in 
samenwerking met de leerloopbaanadviseurs en het CMP.

In kalenderjaar 2015 telden we in totaal 199 screeninggesprekken. In 2016 telden we 270 gesprek-
ken. 

(school)jaar kandidaten doorstroom startbaan
2013-2014 50 19
sept 2016 tot dec 2015 91 33
jan 2016 tot juni 2017 66 16
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De stijging van september 2014 tot december 2015 kunnen we verklaren doordat het project meer 
bekendheid kreeg in de scholen en de netwerkcoach meer de rol van draaischijf op zich nam. Van 
januari 2016 tot juni 2017 zien we een daling, te verklaren doordat er vanuit Vlaanderen onzekerheid 
was over de toekomst van het project. Op de afdeling is er dan overgegaan tot een tijdelijk aanwer-
vingsstop.

De netwerkcoach houdt contact met de kandidaten die niet gekozen zijn voor een startbaan. In een 
persoonlijk gesprek krijgen ze zicht op hun opleidingsmogelijkheden. Er wordt op maat gekeken of 
een doorverwijzing naar een partner nuttig is (bvb. naar een arbeidscompetentiebegeleider).

Hoofdstuk 3: Conclusies en uitdagingen
Een eerste conclusie betreft de doelgroep en het aanmeldingsmoment. Doordat de leerloopbaanad-
viseurs hebben ingezet op partnerschappen, lerende netwerken en individuele cases is de werking 
bekend binnen het werkveld. De beoogde doelgroep wordt bereikt, namelijk jongeren die vroegtijdig 
school hebben verlaten of dreigen te verlaten. De meeste aanmeldingen betreffen jongeren van 19 
en 20 jaar, de aanmeldingen gebeuren meer in de periode januari en februari en in mei en juni, als-
ook bij de opstart van het schooljaar in september.

Een hierbij aansluitende uitdaging is het verder sensibiliseren van partners om jongeren vroeger aan 
te melden, namelijk rond de leeftijd van 17 jaar om ongekwalificeerde uitstroom te vermijden en/of 
om een warme overdracht te realiseren naar een andere onderwijsvorm.

Een tweede conclusie is dat het inzetten op communicatie naar netwerk en partnerschappen een 
positief effect heeft op het aantal aanmeldingen. Hieruit kunnen we concluderen dat het inzetten op 
een gerichtere communicatiestrategie verder impact zal hebben op partnerschappen en aanmeldin-
gen. Dit is nodig om de werking verder uit te bouwen.

We kunnen stellen dat we de eerste drie schooljaren van onze werking gefocust waren op een ver-
kenning van het veld en het opbouwen van een netwerk, dat nog steeds vergroot en verstevigd moet 
worden. 

We willen een meer gestructureerde samenwerking met CLB, zodat er een duidelijke begeleidings-
overdracht mogelijk is wanneer het aanbod van het CLB stopt, maar de leerloopbaanzorg van een 
jongere dient verder gezet te worden.

We mikken ook op een samenwerking met de VDAB-consulenten en bij uitbreiding met de organi-
saties die de nieuwe WIJ-trajecten vormgeven.  De leerloopbaanadviseurs kunnen een brug vormen 
voor die doelgroep waarbij extra ondersteuning nodig is. We hebben de ambitie om toeleidingspro-
cessen transparant te maken en de continuïteit van de begeleidingsnoden van jongeren binnen hun 
leerloopbaan (onderwijs- en arbeidsvaardigheden) te waarborgen tussen de verschillende sectoren. 

Na enkele schooljaren intensief werken rond 17 tot 25 – jarigen kunnen we stellen dat het intensief 
opvolgen van het leerloopbaantraject van een kwetsbare jongere mét een duidelijk aanspreekpunt 
in alle fasen noodzakelijk is. Ook jongeren die meerderjarig zijn, hebben een vangnet nodig als een 
traject fout loopt. 

We willen verder exploreren hoe we eerstelijnswerkers kunnen ondersteunen en sensibiliseren in 
deze belangrijke opdracht. Vanuit concrete begeleidingstrajecten merken we op dat eerstelijnspart-
ners soms onvoldoende kennis hebben over leerloopbaan-mogelijkheden van jongeren, maar ook 

13



dat ze het moeilijk vinden om de ondersteuning van partners te vragen en te ontvangen. Om hier-
aan tegemoet te komen, zetten de leerloopbaanadviseurs in op een laagdrempelige en verbindende 
positionering. Daarnaast is de afstemming met de verschillende sectoren een blijvende investering.

Een derde conclusie is dat we vanuit de ervaring die we hebben opgedaan, ons meer gaan toeleggen 
op monitoring en evaluatie van de leerloopbaantrajecten van onze doelgroep. Dit om een beter beeld 
te krijgen van welke ondersteuning effectief is om een jongere tot kwalificatie te begeleiden. Ener-
zijds gaan we binnen onze eigen werking inzetten op kwaliteitsanalyses, anderzijds willen we binnen 
onze samenwerkingen met partners de mogelijkheden verkennen rond monitoring en evaluatie van 
trajecten.

Tenslotte merken we dat het inzetten op (intervisie)trajecten met scholen een succesvol model is om 
leerloopbaanthema’s te bespreken op het niveau van schoolstructuren en beleidsvoerend vermogen 
van scholen. We willen onze expertise verder verbinden met de preventieve schoolgerichte aanpak 
die wordt opgenomen door team schoolontwikkeling van Onderwijsnetwerk Antwerpen en ande-
re partners die inzetten op schoolontwikkeling (oa: Pedagogische Begeleidingsdiensten, NAFT, …). 
Twee medewerkers van Onderwijsnetwerk Antwerpen, waarvan één leerloopbaanadviseur, hebben 
de expliciete opdracht om de brug te slaan en aan de slag te gaan met scholen die vragen hebben 
rond leerloopbaan- en zorgbeleid.

Aanvullend zullen we de komende jaren onze expertise met betrekking tot leerloopbaanthema’s ook 
inzetten voor ‘Area 2020’ , de wijkgerichte aanpak vanuit  Onderwijsnetwerk Antwerpenin samenwer-
king met scholen, lokale partners en bewoners, met als doel minder schooluitval en meer doorstroom 
naar de reguliere arbeidsmarkt en/of hoger onderwijs. 
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Contactgegevens leerloopbaanadviseurs
 
03 338 32 66
leerloopbaanadviseurs@stad.antwerpen.be
www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/leerloopbaanadviseurs
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