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In Antwerpen willen we samen komen tot minder definitieve uitsluitingen en tot een betere 
opvolging van leerlingen die definitief worden uitgesloten. 
 
Volgende zaken komen aan bod in onderstaande tekst: 
 Situering: achtergrond, probleemschets, doel 
 Plan: naar een verbindend en herstellend schoolklimaat 

o Hoe we definitieve uitsluitingen willen voorkomen 
o Wat we doen bij een definitieve uitsluiting 

 
Deze tekst is het resultaat van overleg tussen en aftoetsing bij verschillende geledingen binnen het 
Lokaal Overlegplatform (LOP) Antwerpen secundair onderwijs: coördinerend directeurs, directies, 
niet-onderwijspartners, directies Centrum Voor Leerlingenbegeleiding (CLB), ouders en leerlingen. 
De uitvoering verloopt via een nauwe samenwerking tussen het LOP, Centraal Meldpunt (CMP) en 
het Onderwijsbeleid Antwerpen. 
 

SITUERING: ACHTERGROND, PROBLEEMSCHETS, DOEL 

ACHTERGROND: we bouwen verder op eerdere afspraken en houden rekening met lokale 
kennis 

 In 2008 zijn we gestart met monitoring van definitieve uitsluitingen via het Centraal Meldpunt. 
 Binnen het LOP werd het gentlemen’s agreement gemaakt om geen leerlingen definitief uit te 

sluiten na de paasvakantie.  
 Een begeleidingsplan werd opgesteld voor scholen en CLB’s om tot een gelijkaardige aanpak te 

komen wanneer een leerling met tucht verwijderd wordt. 
 In 2014-15 verrichtte een coördinerend directeur van het LOP, Dirk Lenaerts, een onderzoek naar 

tuchtbeleid en definitieve uitsluitingen in Antwerpse scholen1.  
 In het schooljaar 2015-16 werd door de LOP stuurgroep beslist om binnen het LOP op de 

resultaten van dat onderzoek verder te werken, in samenwerking met CMP/AOB. 

                                                             
1 Lenaerts, D. (2015) Minder leerlingen definitief uitsluiten in secundaire scholen: utopie of realiseerbaar?, 
Masterscriptie voorgedragen voor het bekomen van de graad van Master in de Opleidings- en 
Onderwijswetenschappen, UAntwerpen. Dit onderzoek is steeds op te vragen via Dirk Lenaerts lenad@sint-
agnesinstituut.be of de LOP deskundige inge.wagemakers@ond.vlaanderen.be . 
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PROBLEEMSCHETS: meer definitieve uitsluitingen en negatief effect op schoolloopbaan  

Niet alle Antwerpse scholen hebben te maken met definitieve uitsluitingen maar alle scholen komen 
wel in aanraking met probleemgedrag, wat scholen en leerkrachten onder druk zet. Probleemgedrag 
maakt dat scholen soms overgaan tot een definitieve uitsluiting. Deze beslissing impliceert negatieve 
gevolgen voor de jongere zelf maar ook op zijn leef- en leeromgeving. Scholen zijn zich vaak bewust 
van deze negatieve effecten en zetten in op een schooleigen zorgsysteem. Desondanks neemt het 
aantal definitieve uitsluitingen in Antwerpen (en Vlaanderen) toe. In het schooljaar 2012-13 werden 
in Antwerpen 562 leerlingen definitief uitgesloten, tegenover 463 het jaar voordien. In Vlaanderen 
waren dit respectievelijk 2.793 en 2.662 leerlingen. 
 
Carrouselleerlingen zijn kwetsbare schakels in broze klasgroepen. 
Er bestaat in Antwerpen een carrousel van uitgesloten leerlingen waarbij scholen hun definitief 
uitgesloten leerlingen uitwisselen. Dit is problematisch voor de leerlingen en voor de scholen. 
Deze jongeren komen in de nieuwe school terecht in een leerlingengroep waar de leerhouding vaak 
al broos is. Leerkrachten en leerlingen moeten hierdoor opnieuw werken aan de gewijzigde 
groepsdynamica, wat niet steeds lukt waardoor opnieuw probleemgedrag ontstaat. 
 
Definitief uitgesloten leerlingen hebben verlaagde slaagkansen. 
Scholen hebben bij een late instroom van de uitgesloten leerling te weinig tijd om de leerling te laten 
aansluiten bij het lopende leerproces en om voldoende remediëring aan te bieden. Daarnaast is het 
moeilijk om voldoende evaluatiegegevens te verzamelen. De uitgesloten leerling behaalt hierdoor 
vaak geen A-attest en er ontstaat een breuk in de leerloopbaan van de jongere. 
 
Sommige uitgesloten leerlingen vinden geen andere school. 
Soms gebeurt het dat een definitief uitgesloten leerling zelfs geen nieuwe school vindt, waardoor 
hij/zij de rest van het schooljaar geen onderwijs kan genieten. Dit probleem stelt zich vaker naarmate 
de leerling later in het schooljaar definitief uitgesloten wordt. 
 
Uitgesloten leerlingen hebben een verhoogde maatschappelijke kwetsbaarheid. 
Literatuur geeft aan dat het uitsluiten van leerlingen leidt tot meer maatschappelijke kwetsbaarheid. 
Dit houdt in dat de leerling leert dat maatschappelijke instellingen –zoals scholen, arbeidsmarkt, 
justitie– eerder bronnen van negatieve aspecten zijn zoals controle en sancties. Hierdoor ontstaat bij 
de jongere een groeiend wantrouwen ten opzichte van maatschappelijke instellingen en profiteren 
ze minder van het positieve aanbod van deze instellingen. 

DOEL: het aantal definitieve uitsluitingen verminderen in Antwerpen 

Ter bevordering van de goede onderwijsloopbaan van jongeren, streven we ernaar om het aantal 
definitieve uitsluitingen te verminderen en het orde- en tuchtbeleid in scholen te optimaliseren. Dit 
willen we samen doen, met alle Antwerpse scholen en hun partners, via een gezamenlijk plan: 

PLAN: naar een verbindend en herstellend schoolklimaat 
Op twee manieren willen we in LOP Antwerpen de schoolloopbanen van kwetsbare jongeren 
versterken: door definitieve uitsluitingen zoveel mogelijk te voorkomen, en door snel in te grijpen 
wanneer ze zich toch voordoen. 
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HOE WE DEFINTIEVE UITSLUITINGEN WILLEN VOORKOMEN 

We engageren ons binnen LOP Antwerpen om werk te maken van onderstaande punten. De scholen 
worden daarbij ondersteund indien nodig. 

1. Afstemming rond orde- en tuchtbeleid 
Samen willen we streven naar een meer eenduidig en transparant orde- en tuchtbeleid in scholen.  
Vanuit het LOP reiken we het vierlademodel van Monique D’Aes aan. Het vierlademodel is een 
denkkader dat gehanteerd kan worden om op een constructieve manier met orde- en tucht aan de 
slag te gaan op school. Aan de hand van het denkkader kunnen schoolteams hun orde- en tucht 
beleid bepalen op maat van de school. 
 
2. Herstelgericht werken 
Bij herstelgericht werken ligt de focus op het herstellen van relaties, ervoor zorgen dat een leerling 
en andere betrokken partijen weer verder kunnen met elkaar na een conflict of incident. 
Herstelgericht werken heeft positieve effecten op het schoolklimaat en op een dalend aantal 
definitieve uitsluitingen. Daarom zullen we scholen stimuleren om herstelgericht werken te 
integreren in het schoolbeleid en hen hierin te professionaliseren waar nodig. 
 
3. Dialoog met leerlingen en ouders 
Om een verbindend schoolklimaat te creëren is dialoog belangrijk; een goede dialoog en een goede 
relatie tussen school en leerling, leerkracht en leerling, school en ouders. Via een goed contact met 
leerlingen en ouders creëren scholen een warm klimaat van betrokkenheid en vlotte communicatie. 
Op die manier zullen problemen sneller opgespoord worden, zal preventief handelen evidenter 
worden, en zal het eenvoudiger zijn om de verschillende partijen aan te spreken wanneer een 
incident zich voordoet. 
 
4. Versterking van scholen 
Scholen die werken aan een verbindend en herstellend schoolklimaat, kunnen daarbij ondersteund 
worden. We doen dit via de methodiek van lerende netwerken en via begeleidingsadvies op 
schoolniveau, o.l.v. Onderwijsbeleid Antwerpen. Scholen kunnen een vraag tot ondersteuning stellen 
via het LOP of via Onderwijsbeleid Antwerpen. 
 
Vanuit de methodiek van een Lerend netwerk, kwamen in 2015-2016 veertien pilootscholen samen. 
Binnen dit lerend netwerk deelden de scholen hun ervaringen en gingen samen op zoek naar 
alternatieve pedagogische maatregelen binnen het kader van het vierlademodel. Deze scholen 
kunnen op vraag verdere ondersteuning krijgen bij de implementatie van het model. 
Voor het schooljaar 2016-2017 zal er een proefproject uitgerold worden ingebed in de ruime en 
integrale ambities van de Children’s Zone (Kiel). 
 
Vraag gestuurd aanbod: Scholen kunnen een ondersteuningsvraag stellen bij Onderwijsbeleid 
Antwerpen. In samenspraak met de school en relevante stakeholders (CLB, PB, …) gebeurt er een 
vraagverheldering en wordt er een begeleidingsadvies op maat geformuleerd. Dat begeleidingsadvies 
kan gericht zijn op een positief schoolklimaat, herstelgericht werken, het vierlademodel vertalen naar 
eigen schoolpraktijk, versterking van het zorgbeleid op school, schoolse vertraging beperken, ouder- 
en leerlingenparticipatie versterken, enz. 
 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsantwerpen.be


4 
 

Volg het themadossier tucht met boeiende update’s en meer informatie via  : www.onderwijsantwerpen.be 
 

 
5. Tuchtprocedure 
Binnen het LOP roepen we op om de tuchtprocedure correct toe te passen en geen alternatieve 
vormen van tijdelijke of definitieve uitsluiting te hanteren. Leerlingen kunnen dus niet louter via een 
brief of gesprek gevraagd worden om niet meer naar school te komen. Wanneer een school een 
leerling wil uitsluiten, kan dit enkel via de geijkte tuchtprocedure. De coördinerend directeurs van 
LOP Antwerpen zullen dit mee opvolgen. 
 

WAT WE DOEN BIJ EEN DEFINTIEVE UITSLUITING 

Wanneer een leerling definitief wordt uitgesloten, is het doel om de jongere zo snel en zo goed 
mogelijk weer aansluiting te laten vinden op een nieuwe school. Onderstaande punten bouwen 
verder op de reeds bestaande afspraken binnen het LOP en tussen scholen en CLB’s.  
 
6. Slaagkansen waarborgen 
Binnen het LOP is er het gentlemen’s agreement om na de paasvakantie geen leerlingen meer 
definitief uit te sluiten. Dit engagement blijft behouden. 
 
Hoe later in het schooljaar een leerling definitief wordt uitgesloten, hoe moeilijker het wordt om een 
nieuwe school te vinden en hoe meer de slaagkansen voor dat schooljaar in het gedrang komen. 
Bij een overweging tot een definitieve uitsluiting nemen scholen daarom het engagement om ook 
rekening te houden met de mogelijke slaagkansen en de kansen op een plaats in een nieuwe school. 
Wanneer de leerling op een andere school start engageert de uitsluitende school zich ertoe alle 
nodige info betreffende schoolresultaten en verwerkte leerstof mee te geven met de leerling, en 
engageert de ontvangende school zich om deze info te hanteren zodat de slaagkansen van de leerling 
zoveel mogelijk gevrijwaard blijven. 
 
7. Begeleiding 
Wanneer een school overweegt een leerling definitief uit te sluiten, zijn er reeds verschillende 
partners betrokken zoals de ouders en het CLB. Vanuit een zorganalyse hebben de verschillende 
partijen een duidelijk beeld over de begeleidingsnoden van de leerling om zijn/haar welbevinden en 
slaagkansen te maximaliseren bij een overstap naar een volgende school en/of een schoolextern 
(hulpverlenings)traject. Er bestaan trajecten, zoals het SWAT project, die jongeren zowel met hun 
studietraject als persoonlijke ontwikkeling begeleiden en op die manier verdere schooluitval trachten 
te voorkomen. Voor informatie en advies rond begeleidingstrajecten voor jongeren kunnen de school 
en het CLB steeds beroep doen op het Centraal Meldpunt. 
 
Er wordt een engagement gevraagd van school en CLB om binnen de 10 werkdagen een nieuwe 
school (of schoolextern traject) te vinden voor de uitgesloten leerling. Indien er na 10 dagen geen 
nieuwe school voor de leerling is gevonden, verwittigt het CLB het LOP en het Centraal Meldpunt.   
 
Leerlingen die definitief uitgesloten worden, worden gemeld bij het Centraal Meldpunt en het LOP 
via een eenvoudig registratiesysteem. Dit is belangrijk om het totaal aantal definitief uitgesloten 
leerlingen stadsbreed in kaart te brengen.  
 
Wanneer bepaalde scholen veel leerlingen definitief uitsluiten kunnen ze actief worden 
aangesproken door het LOP en wordt er bekeken of een begeleidingsaanbod (zie boven) zinvol en 
gewenst is.  
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8. Bemiddeling 
Wanneer een school een leerling die elders definitief uitgesloten werd weigert omwille van 
draagkracht, dient er bemiddeld te worden door het LOP: 
 De bemiddelingsrol wordt opgenomen door de LOP-deskundige. 
 Indien er door bemiddeling van de LOP-deskundige geen school wordt gevonden, kan de case op 

het LOP CODI-overleg gelegd worden om te bemiddelen op CODI-niveau, en kunnen zij 
betrokken scholen alsnog aansporen om de leerling in te schrijven. 

 Wanneer er via bemiddeling of via overleg op het CODI-overleg geen oplossing wordt gevonden, 
dan wordt er bemiddeld in een samen te roepen bemiddelingscel om tot een oplossing te 
komen. 

 Het CMP wordt waar nodig betrokken in de bemiddeling. 
 Aan een school die de leerling inschrijft kan vanuit het CMP ondersteuning aangeboden worden: 

een schoolintern of –extern ondersteuningsaanbod op leerling en/of klasniveau. 
 
9. Kans op een plek in een nieuwe school 
Binnen LOP Antwerpen willen we garanderen dat elke leerling die definitief wordt uitgesloten een 
plek vindt op een nieuwe school, of – indien van toepassing – in een alternatief traject stapt. 
Dit houdt ook in dat scholen die aan de criteria voldoen om te weigeren omwille van draagkracht, dat 
enkel kunnen wanneer de leerling wel in een andere school terecht kan. De rechtszekerheid van de 
leerling, in dit geval een recht op inschrijving in een school, staat centraal. Wanneer meerdere 
scholen weigeren omwille van draagkracht of een school wil weigeren omwille van draagkracht 
terwijl er elders geen plaats meer is, zal er bemiddeld worden om de leerling toch in een van de 
betrokken scholen in te schrijven. 
 
10. Warme overdracht 
In LOP Antwerpen engageren we ons ertoe om elke leerling die definitief werd uitgesloten en 
terechtkomt in een nieuwe school, een warme en nieuwe start te geven. In de nieuwe school worden 
opnieuw alle kansen gegeven. Het is immers van uiterst belang voor de schoolloopbaan van de 
leerling dat hij/zij een goed traject loopt en na verloop van tijd niet opnieuw van school moet 
veranderen. Enkel ter bevordering van een goede begeleiding van de leerling kan een 
informatieoverdracht gebeuren tussen uitschrijvende en ontvangende school. 
 
 

MET DEZE 10 PUNTEN WILLEN WE IN LOP ANTWERPEN WERKEN AAN MEER CONTINUE 

SCHOOLLOOPBANEN EN MINDER DEFINITIEVE UITSLUITINGEN. 

SAMEN KUNNEN WE VERBINDEN EN HERSTELLEN. 
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