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Introductie
Aanleiding tot A’REA UP

onderwijs op maat van de huidige, diverse leerlingenpopulatie blijft een enorme uitdaging. 
In Antwerpen verlaat namelijk elk schooljaar 22 procent van de leerlingen (1200 jongeren) de 
school zonder diploma. Achter dat getal huist een complexe problematiek, die we enkel met 
een grootschalig, doortastend en overkoepelend samenwerkingsprogramma kunnen aanpak-
ken. de Antwerpse onderwijsraad en de stad Antwerpen willen daarom via een  structurele 
onderwijs aanpak een duurzame verandering teweegbrengen: enkel zo helpen we het 
schoolsucces te doen stijgen. 

de Antwerpse onderwijsraad en de stad Antwerpen nemen hier samen het engagement en 
lanceren in september 2021 het A’REA uP-programma. dit grootschalige programma zal de toe-
komst van al onze jongeren mee in goede banen leiden, zodat meer jongeren hun kwalificatie 
behalen. Voor A’REA uP doen we niet enkel beroep op alle onderwijsmedewerkers. We betrek-
ken ook intenstief alle andere volwassenen die een sleutelpositie innemen in het leven van een 
kind of jongere. daarnaast verwezenlijken we A’REA uP vooral ook met de leerlingen zelf: zij en 
hun leefwereld staan centraal. noem het gerust de nieuwe frisse wind doorheen het Antwerpse 
onderwijs. 

hoe gaan we dit realiseren? En hoe bereiken we de meest kwetsbare doelgroepen? In deze 
planningsnota lees je wat A’REA uP inhoudt: het vormt de basis voor de start van het pro-
gramma in september.

In al de acties van A’REA UP staan de leerling en zijn of 
haar leefwereld centraal. We kijken dus breder en combineren 
toekomst perspectief, vrijetijdscontext en gezinssituatie, maar 
ook onderwijs kwaliteit en begeleidingsnetwerk. Gezien de 
grootschalige aanpak, streven we naar zowel duurzaamheid als 
gezamenlijke doelgerichtheid. Met alle neuzen in dezelfde richting 
jagen we het schoolsucces de hoogte in. 

A’REA UP
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A’REA UP-model
A’REA uP vraagt om een degelijke, wetenschappelijke onderbouwing: we hangen dit project op 
aan het referentiekader van de Europese Commissie1. Alle trajecten en inhoud vatten we samen 
in onderstaand model.

GOVERNANCE & COÖRDINATIE  

DATA, ANALYSE & MONITORING 

PREVENTIE INTERVENTIE COMPENSATIE

INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM

Programmabeheer | Netoverstijgende flankerende onderwijsondersteuning | Communiceren en engageren

Early warning sytem | Longitudinale bevraging leerkrachten | Voldoende leerkrachten
Kwaliteitsvol onderwijsaanbod | Participatie kinderen en jongeren

Een goede start voor elk kind

Ouders betrokken op de leerloopbaan

Sterk schoolleiderschap

De leerkracht maakt het verschil

Een positieve leerloopbaan voor elk kind

Leren op de werkvloer

Aanpak schoolwissels en ongekwalificeerde uitstroom

De stad is een open leerlab

Lokaal zorgnetwerk

Een eectief ondersteuningsaanbod voor elk kind

Link jeugdwerkloosheidsplan

de trajecten ‘governance & coördinatie’ en ‘data, analyse & monitoring’ vormen het draagvlak 
om de concretere aanpak van A’REA uP te realiseren. de kern van dit schema zit in de drie afge-
lijnde pijlers: preventie, interventie en compensatie. In de praktijk koppelen we elke actie aan 
domeinen en opvolgtrajecten, die over de pijlers heen lopen.
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A’REA UP = alle kansen benutten

Een kind moet van bij de geboorte alle kansen krijgen om zijn of haar schoolcarrière zo optimaal 
mogelijk te kunnen starten. hiervoor leggen we de focus op voorschoolse ontwikkelingsstimule-
ring en hebben we extra aandacht voor de betrokkenheid van de ouders van bij de start van de 
leerloopbaan. 

Het welbevinden van elk kind/jongere staat voorop: dit beperkt het risico op uitval. We bege-
leiden op een positieve en professionele manier dan ook de school-, studie- en beroepskeuze. 
Twee zaken zijn hierin essentieel:

• een sterke en motiverende schoolomgeving, inclusief een goede band met de school zelf;

• een lokaal netwerk dat leerlingen en hun gezin ondersteuning op maat biedt, wanneer het 
risico op schooluitval dreigt. 

Kinderen en jongeren moeten alle kansen krijgen om hun talenten en interesses stelselmatig 
te ontdekken. hun leefwereld, zowel binnen als buiten de school, moet hen hierin volledig 
ondersteunen.

Actienota

Een overzicht van alle acties binnen het programma lijsten we op in een aparte actienota.  
onze acties hierin vertrekken vanuit gerichte actieterreinen, gezin en opvang, onderwijs-
kwaliteit, vrije tijd, begeleidingsnetwerk en toekomstperspectief. We komen zo tot een samen-
hangend programma en betrekken hiervoor naast het onderwijs ook andere relevante partner-
organisaties. het A’REA uP-programma voorziet hier twee evaluatierondes per jaar. op deze 
manier spelen we in op de gemeten effecten en werken we systematisch bij: allemaal in functie 
van een duurzame verhoging van de gekwalificeerde uitstroom in Antwerpen.



A’REA uP
 
7

Het A’REA UP-programma

De duurzame verandering
het A’REA uP programma is vernieuwend en werpt een ander licht op ons onderwijs. dit realise-
ren we door:

• een duurzame aanpak;

• gezamenlijke doelgerichtheid;

• de vinger aan de pols te houden en evoluties kort op te volgen.  

Engagement onderwijsloopbaan

Aan het begin van 2020 onderschreven de stad Antwerpen en de Antwerpse onderwijsraad 

onderstaand engagement via het college2.

Ieder kind/jongere in Antwerpen heeft recht op een 
waardevolle onderwijsloopbaan. We engageren ons als partners 
in A’REA UP om dit recht in de praktijk te brengen en ons te 
organiseren zodat ieder kind/jongere hiervan gebruik maakt.

De stad Antwerpen, het onderwijs verenigd in de 
Onderwijsraad Antwerpen (ORA) en hun partners streven ernaar 
dat ieder kind en iedere jongere in Antwerpen zijn of haar recht 
op een waardevolle onderwijsloopbaan inzet om met de nodige 
kwalificaties een maatschappelijke rol te kunnen opnemen. 

Samen organiseren we ons erop om ieder kind/jongere in 
 Antwerpen alle mogelijke ontwikkelingskansen op zijn/haar 
maat te bieden, waarbij ieder kind/jongere zowel uitgedaagd als 
ondersteund wordt. 

Ons uiteindelijk streefdoel is dat ieder kind/jongere in 
Antwerpen het onderwijs verlaat met kwalificaties die toegang 
geven tot de arbeidsmarkt, het hoger onderwijs of beide.
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Vertrekkend vanuit onderwijs

Via het A’REA uP-programma willen de stad, het onderwijs en hun partners er samen voor 
zorgen dat meer kinderen en jongeren hun kwalificatie behalen in het Antwerpse onderwijs. 
dankzij A’REA uP zetten we de leerloopbaan van het kind of de jongere centraal over de verschil-
lende organisaties heen.

De uitdaging is enorm: momenteel is er geen centrale monitoring en informatiedeling voor 
scholen, schoolgemeenschappen, centra voor leerlingenbegeleiding en pedagogische begelei-
dingsdiensten. om zicht te krijgen op de volledige leerloopbaan van onze jongeren, streven we 
naar een optimale samenwerking tussen scholen, hogere overheden en andere partners binnen 
en buiten onderwijs.

Duurzame verandering en focus

het A’REA uP-programma wil linken leggen tussen alle leefwerelden van een kind of jongere 
(gezin, kinderopvang, school, vrije tijd, hulpverlening,…). Enkel zo komen we tot ononder-
broken leerlijnen voor elk van hen, wat hun leerloopbaan positief beïnvloedt. Bovendien is een 
‘mentale shift’ nodig om de leerloopbaan van een kind of jongere centraal te plaatsen in ons 
onderwijssysteem. We vertrekken niet meer vanuit de eigen doelstelling, maar vragen ons goed 
af wat een kind of jongere specifiek nodig heeft om zijn of haar leerloopbaan succesvol af te 
ronden.

deze mentale shift realiseren we enkel als we de volgende principes toepassen:

• Betrokkenheid en draagvlak. dit bekomen we door te werken met ambassadeurs in onze 
doelgroep(en). Via participatieve trajecten linken we specifieke beleidsdomeinen aan onze 
initiële doelstelling. dankzij deze ambassadeurs merken we relevante evoluties, kapstokken 
en hefbomen veel sneller op.

• Verspreiding van de filosofie. onze ambassadeurs verspreiden ons positieve verhaal, terwijl 
we de communicatielijnen kort houden. Zo coördineren we het programma optimaal en 
behouden we de vlotte regie op mogelijke verandering.

• Communicatie, inspraak en participatie: de meest cruciale factoren die ons toestaan om 
doorslaggevende veranderingen te verwezenlijken. 

 – Eerst willen we weten hoe de doelgroepen zich elk aanpassen aan het verandertraject. 

 – daarna stemmen we hierop onze communicatie af. 

 – Van bij de start van het A’REA uP-programma zetten we in op participatie van het 
 onderwijsveld.

 – Stelselmatig breiden we deze wisselwerking uit met de betrokkenheid van andere doel-
groepen. Essentieel is dat we hierbij alle aandacht geven aan de inspraak en participatie 
van de kinderen en jongeren. hoe zij de acties in A’REA uP ervaren, geeft ons de beste 
inzichten over effectieve en succesvolle veranderingen op lange termijn. 
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De opbouw
duurzaamheid en gezamenlijke doelgerichtheid zijn de twee essentiële waarden van A’REA uP. 
deze duidelijke programmastructuur garandeert het behoud van het programma. Bovendien 
maakt het de opvolging efficiënter.

Voorwaarden, doorlopende lijnen en concrete acties

het A’REA uP-programma baseert zich op een vaste structuur van overkoepelende trajecten en 
onderling verbonden domeinen. 

Trajecten (2) 
• Governance & coördinatie data 

• Analyse & monitoring 

hieronder verstaan we twee belangrijke voorwaarden om alle onderliggende acties binnen 
de domeinen te realiseren. het gaat hier om de nood aan heldere communicatie tussen alle 
betrokken partners, maar ook aan de registratie van kwantitatieve en kwalitatieve data.

Domeinen (10)

Een overzicht van de tien domeinen:

• Een goede start voor elk kind.

• ouder betrokken op de leerloopbaan.

• Sterk schoolleiderschap.

• de leerkracht maakt het verschil.

• Een positieve leerloopbaan voor elk kind.

• Leren op de werkvloer.

• de stad is een open leerlab.

• Lokaal zorgnetwerk.

• Effectief ondersteuningsaanbod voor elk kind.

• Aanpak schoolwissels en ongekwalificeerde uitstroom. 

deze geven de inhoudelijke lijnen weer van het A’REA uP-programma. de domeinen zijn niet 
losstaand op zich: onderlinge verbinding is noodzakelijk. Wanneer er ergens een duidelijke 
aanleiding is tot (on)gekwalificeerde uitstroom, dan brengen we het betreffende domein actief 
onder de aandacht. 

Acties

Alle genomen acties zijn gekoppeld aan domeinen en trajecten. In een afzonderlijke actienota 
vermelden we de acties waarmee we in september 2021 starten. Cruciaal in A’REA uP blijft het 
meten, evalueren en bijsturen van acties. Bij elke halfjaarlijkse evaluatie updaten we deze 
actienota met lopende, startende, bijgestuurde of beëindigde acties.



A’REA uP
 

10

Bepalen van de doelgroep

Bij alle acties binnen het A’REA uP-programma staan kinderen en jongeren centraal. Toch zijn 
alle betrokken partners uit het netwerk van het kind of de jongere enorm belangrijk. Zij zijn 
immers mee verantwoordelijk voor hun leerloopbaan. 

de partners die we in/bij ons programma betrekken, variëren voor elk van de contexten waarin 
een kind of jongere zich bevindt. daarnaast hangt het ook af van de domeinen waarop we inzet-
ten. Binnen elk van deze doelgroepen onderscheiden we verschillende niveaus.

We voorzien daarom acties op verschillende niveaus: hierbij dringt de impact van een actie op 
een hoger niveau door in alle onderliggende niveaus. Een actie op het niveau van schoolbeleid 
heeft bijvoorbeeld ook impact op de klaspraktijk en de individuele acties op leerlingniveau.  
hoe dichter een actie bij het individuele niveau van een kind of jongere komt, hoe belangrijker 
de geografische context en het wijkniveau van deze actie.

denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de draagwijdte van ambassadeurs en de invloed van vrije-
tijdsbesteding en/of de leefomgeving van het kind/jongere. 

Wetenschappelijk onderbouwd

A’REA uP gaat prat op wetenschappelijk onderbouwde acties, binnen het referentiekader van 
de Europese Commissie3. onderzoek naar aanleiding van dit kader toont aan dat we het meeste 
kans op succes hebben wanneer we focussen op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. 
Een langdurige, preventieve aanpak is dus succesvoller dan compenserende activiteiten, bv. 
gericht op leerlingen die al zijn uitgevallen.

Veel van de domeinen en acties in A’REA uP starten bij preventie/instroom en lopen daarna 
door naar interventie/doorstroom of compensatie/uitstroom. dit beschrijven we ook in de 
gewenste impact per domein.

• In de pijler ‘instroom/preventie’ richten we ons op het vermijden van risicofactoren (die later 
kunnen leiden tot ongekwalificeerde uitstroom). 

• Via de interventiemaatregelen in de pijler ‘interventie/doorstroom’ willen we de relatie tus
sen leerling en school herstellen. daarnaast focussen we hier op het voorkomen van school-
uitval bij alle leerlingen. We richten ons dus naar alle leerlingen, en in de eerste plaats naar 
die leerlingen, ouders en scholen waar het risico op vroegtijdig schoolverlaten hoger is. 

• hoewel A’REA uP mikt op gekwalificeerde schoolverlaters met toegang tot de arbeids-
markt, het hoger onderwijs of beide, zijn sommige jongeren meer gebaat bij een beroeps-
kwalificatie. Voor de derde pijler ‘uitstroom/compensatie’ voorzien we overgangsacties om 
jeugdwerkloosheid te voorkomen. We maken hiervoor verbinding met het jeugdwerkloos-
heidsplan van de stad Antwerpen. (zoals opgenomen binnen de stedelijke doelstelling en de 
samenwerkings overeenkomst tussen VdAB en de stad Antwerpen). We mikken op optimale 
overdrachten en zo min mogelijk onderbroken leerloopbanen. 
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Eén draagvlak via de twee A’REA UP-trajecten
A’REA uP vertrouwt op twee basistrajecten: ‘governance en coördinatie’ en ‘data, analyse en 
monitoring’. deze basisvoorwaarden zijn nodig om het hele A’REA uP-programma efficiënt te 
doen verlopen. Ze vormen als het ware de lijm tussen de verschillende domeinen en de acties. 

Traject 1: governance en coördinatie

het Europese referentiekader focust op de coördinatie en communicatie tussen alle betrokken 
partijen en niveaus. dit zowel horizontaal (over de beleidsdomeinen heen), als verticaal (tussen 
de niveaus onderling).

In het A’REA uP-programma willen we dat alle betrokkenen ons programma blijven dragen, 
uitvoeren en bijsturen. dit vraagt om de nodige structuren en communicatiemiddelen, die we 
opzetten onder de volgende drie centrale pijlers.

1. Programmabeheer A’REA uP

Motivatie 

In het A’REA uP-programma willen we permanent evalueren en bijsturen. daarom nemen alle 
betrokken partners hun verantwoordelijkheid op en gaan ze hierbij in dialoog met elkaar. over-
koepelend voorzien we tweemaal per jaar een grotere evaluatie. 

Gewenste impact

• Alle acties binnen A’REA uP worden gemeten, geëvalueerd en bijgestuurd. Succesvolle 
acties verlengen we, of breiden we uit. Minder geslaagde acties worden eventueel 
bijgestuurd en/of stopgezet. 

• Er is sterke motivatie, gezamenlijke doelgerichtheid en een open dialoog tussen de 
betrokken partners van A’REA uP.

 
2. netoverstijgende flankerende onderwijsondersteuning

Motivatie 

Scholen maken dagelijks gebruik van de ondersteuning van een aantal partners, zowel rond 
preventie (via de professionalisering van het schoolbeleid), als interventie (via uitvalpreventie). 
het aanbod van deze verschillende partners is nog te versnipperd en wisselt qua bereik. 

hoe zetten we overstijgend in op een professionelere methode? deze aanpak bevat onder meer 
een efficiëntere en meer impactvolle organisatie van de dienstverlening aan scholen door:

• centra voor leerlingenbegeleiding (CLB);

• pedagogische begeleidingsdiensten (PBd);

• flankerend onderwijsbeleid;

• en andere stadsinterne (en externe) organisaties. 
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door deze diensten onderling af te stemmen op onder meer datageletterdheid, brede basis-
zorg, leerloopbaanbeleid en uitvalpreventie, bereiken we gezamenlijke doelgerichtheid en een 
gelijkwaardig, kwaliteitsvol aanbod bij alle Antwerpse scholen. Enkel door overkoepelend te 
coördineren (over schoolnetten en organisaties heen), ondersteunen we scholen proactief en 
efficiënt. 

Gewenste impact

Elke Antwerpse school krijgt een gelijkwaardige en (waar nodig) proactieve ondersteuning, 
om de gekwalificeerde uitstroom in onze grootstedelijke context sneller te verhogen. 

 
3. Communiceren en engageren

Motivatie 

hoe motiveren we alle partners en doelgroepen om mee het verschil te maken voor alle Ant-
werpse leerlingen, helemaal in lijn met de eigen organisatiedoelen? hoe zetten we bestaande 
en toekomstige acties op volgens de uitgangspunten van het A’REA uP-programma? 

dit traject wil alle doelgroepen van A’REA UP informeren, engageren en activeren. We zetten in 
op zeven verschillende communicatietypes4 om onze doelstellingen te realiseren, gebaseerd op 
zeven mogelijke drempels die onze doelgroepen ervaren om zich te engageren. 

Gewenste impact

• Iedereen die betrokken is met de leerloopbaan van kinderen en/of jongeren in 
Antwerpen begrijpt de uitgangspunten van A’REA uP en wil zijn of haar acties hierop 
afstemmen. 

• de betrokken partners in A’REA uP worden ambassadeurs: ze delen de doelstellingen en 
uitgangspunten met hun eigen netwerk.
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Traject 2: data, analyse en monitoring 

Momenteel zijn er onvoldoende gegevens om daadkrachtig te handelen in functie van gekwali-
ficeerde uitstroom. Volgens het referentiekader van de Europese Commissie is de nauwkeurige 
identificatie, analyse en monitoring van data een essentiële voorwaarde. 

In de context van A’REA uP wil dit zeggen dat we informatierijke omgevingen creëren. Enkel zo 
beschikken alle betrokkenen over de nodige kwalitatieve en kwantitatieve data om A’REA uP 
mee vorm te geven en concreet aan te pakken. Bovendien vormen deze gegevens een ideale 
basis voor effectmetingen en interventies.

Vijf verschillende elementen helpen ons hierbij vooruitgang te boeken: early warning system, 
longitudinale bevraging van leerkrachten, voldoende leerkrachten, kwaliteitsvol onderwijs en 
tot slot ook inspraak van jongeren.

1. Early Warning System (EWS) 

Motivatie 

Enkel door vroegtijdige schoolverlaters snel te ‘voorspellen’ en te detecteren, kunnen we 
gericht ondersteuning bieden. Zo’n ‘voorspelling’ van ongekwalificeerde uitstroom kan al erg 
vroeg, zelfs voordat een kind naar het lager onderwijs gaat (via inzichten rond kleuterparticipa-
tie, zittenblijven, resultaten en oKI).

Scholen beschikken al over veel data, maar vragen om een structurele aanpak en centraal 
 beheer van deze gegevens. Zo’n Early Warning System of EWS willen we dus op punt zetten: 
dat is één van de wetenschappelijk onderbouwde, Europese richtlijnen om gekwalificeerde 
uitstroom te verhogen. 
 

Gewenste impact

Met dit traject streven we naar de uitrol van een centrale, gebruiksvriendelijke tool 
waarin alle betrokkenen eenvoudig gegevens kunnen invoeren. deze EWS zal de stem van 
het kind of de jongere bevatten: ze kunnen zelf aangeven hoe ze zich voelen op school (en 
thuis) en hoe ze hun toekomst inschatten. op deze manier registreren en begeleiden we 
leerlingen met een verhoogd uitvalrisico een pak sneller. 
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Minimale ambitie: EWS op schoolniveau

Elke school kan via een EWS een efficiënte, gerichte ondersteuning opzetten op leerling-, klas- 
en/of schoolniveau. dit EWS wordt per school met gelijke indicatoren ontwikkeld en geïmple-
menteerd hoe de school of het schoolnet het wenst, volgens de deontologische code. 

Maximale ambitie: EWS op stadsniveau 

Met een breder EWS ontlasten we scholen van de ontwikkeling van een eigen systeem en 
maken we onmiddellijke en GdPR-veilige analyses mogelijk. daarnaast kunnen we gerichte 
 begeleiding koppelen aan de resultaten vanuit een bredere, geïntegreerde aanpak. onder 
 strikte voorwaarden (volgens de deontologische code) kunnen scholen dit EWS ook gebruiken 
om trends te spotten en zo knelpunten sneller aan te pakken. Tot slot kan een breder, stads-
gericht EWS ook het A’REA uP-programma monitoren.

2. Longitudinale bevraging van leerkrachten 

Motivatie 

de overtuigingen en attitudes van onderwijsprofessionals vormen de belangrijkste ‘voorspel-
lers‘ voor leerwinst5. In dit traject lijsten we deze bevindingen op en zoeken we een draagvlak 
voor de toepassing van een monitoringsysteem van deze ‘voorspellers’. Aan de hand van een 
longitudinale bevraging volgen we de evolutie op in de mentaliteitsverandering die A’REA uP 
teweegbrengt. Tot slot kunnen we actiepunten tijdig detecteren en bijsturen.  

Gewenste impact

• We hebben zicht op de (evolutie van) opvattingen, overtuigingen en attitudes van 
onderwijsprofessionals als belangrijkste voorspeller voor leerwinst. 

• de impact van acties in A’REA uP worden permanent gemonitord en bijgestuurd.

 
3. Voldoende leerkrachten 

Motivatie 

Er is er al jaren sprake van een lerarentekort door onder meer verhoogd ziekteverzuim, vermin-
derde in-, door- en uitstroom in de lerarenopleiding en hoge uitstroom uit het beroep. Zowel in 
het basisonderwijs als in het secundair onderwijs is het tekort voelbaar en staat de onderwijs-
kwaliteit onder druk. 

het probleem is niet enkel kwantitatief, maar ook kwalitatief. dit traject wil daarom 
 leer krachten niet enkel aantrekken, maar ook behouden. het baseert zich op (positieve) 
 beeld vorming en de context waarin de leerkrachten hun beroep uitoefenen.  

Gewenste impact

We streven naar een verhoging van het aantal competente leerkrachten. Zo kunnen  
we optimaal inzetten op de onderwijskwaliteit en stellen we het leren van alle kinderen/ 
jongeren centraal. deze cruciale randvoorwaarde heeft impact op alle domeinen in  
deze nota.



A’REA uP
 

15

4. Kwaliteitsvol onderwijsaanbod 

Motivatie 

We merken dat onderwijsprofessionals over onvoldoende toegankelijke data beschikken om 
het onderwijsaanbod te optimaliseren. onderwijsprofessionals willen ook meer overzicht in de 
verschillende onderwijstrajecten en de kwaliteit van de studierichtingen. daarnaast willen ze 
ook weten welke studierichtingen vatbaarder zijn voor ongekwalificeerde uitstroom.

Bovendien willen de onderwijsprofessionals de effecten van hun leerlingenoriëntatie en 
attestering zien. dit traject brengt het draagvlak en de nodige data in kaart: zo vormt er zich 
een beter zicht op de finaliteit van het onderwijsaanbod, de aansluiting van vervolgtrajecten, 
attestering, enzovoort. 

Gewenste impact

• Er is een overzicht van de onderwijstrajecten op stadsniveau. deze datagestuurde 
 ondersteuning staat ons toe om bij te sturen in functie van een kwaliteitsvol aanbod 
dat leerlingen de juiste perspectieven biedt.

• op schoolniveau komt er regelmatig een schoolportret van alle Antwerpse scholen.  
op basis hiervan kan de school, met eventuele ondersteuning van flankerende dien-
sten, gerichter bijsturen. 

• het Antwerpse onderwijsaanbod is evenwichtig verdeeld en biedt onze leerlingen de 
nodige perspectieven op doorstroom naar hoger onderwijs en/of arbeidsmarkt. 

• onderwijsprofessionals zijn zich beter bewust van de langetermijneffecten van oriën-
tering en attesteringen. Ze passen bijgevolg hun aanpak aan en dragen zo bij aan een 
hogere gekwalificeerde uitstroom en sociale gelijkheid. 

 
5. Inspraak van kinderen en jongeren 

Motivatie 

de uitgangspunten van het A’REA uP-programma leggen de verantwoordelijkheid voor het 
behalen van een kwalificatie bij de volwassenen. Bijgevolg zal het netwerk van sleutelfiguren 
(de betekenisvolle volwassenen uit de omgeving van een kind/jongere) nadenken over de juiste 
acties om het kind/jongere te ondersteunen richting een kwalificatie. 

om de inhoud van deze juiste acties te bepalen, werken we met een gestructureerde aanpak 
waarin kinderen en jongeren gericht hun mening kunnen geven. Een stappenplan is essentieel: 
hierin bepalen we zowel de momenten als de vormen van betrokkenheid die noodzakelijk zijn 
binnen A’REA uP.  

Gewenste impact

• Kinderen en jongeren voelen zich betrokken bij de invulling van het A’REA uP- 
programma en de uitwerking van acties. 

• de bijdrage van kinderen en jongeren aan de concrete acties in A’REA uP vormt  
een toegevoegde waarde voor het programma. 
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Tien domeinen in het A’REA UP-programma 
Met de twee overkoepelende trajecten als draagvlak, definiëren we bij concrete start van het 
A’REA uP-programma ook tien praktische domeinen. deze situeren zich in één of meerdere 
‘pijlers’ van het Europees referentiekader (preventie, interventie, compensatie – zie schema 
p. 5). We benaderen in dit onderdeel waarom deze domeinen zo belangrijk zijn en welk 
gewenst resultaat we nastreven.

Domein 1: Een goede start voor elk kind

Motivatie 

In de periode vanaf de geboorte tot 2,5 jaar verwerft een kind enkele cruciale vaardigheden 
die het tijdens de latere leerloopbaan nodig heeft6. deze periode is kritisch: mits de gepaste 
stimulering, kan een kind zich zeer snel ontwikkelen. omgekeerd is het zeer moeilijk om na een 
bepaalde leeftijd nog bepaalde situaties om te keren. 

Met voldoende aandacht voor de pre-schoolse ontwikkeling, anticiperen we op obstakels die 
later in de leerloopbaan kunnen opduiken. Door in te zetten op kwaliteitsvolle, toegankelijke 
kinderopvang en een vervangend aanbod van ontwikkelingsstimulering, verwerven meer 
kinderen de vereiste vaardigheden nog voor ze starten op school. 

de belangrijkste voordelen:

• we bereiken kinderen uit gezinnen met een extra zorgnood;

• de instroom in de instapklas van het kleuteronderwijs is hoger en loopt vlotter, zelfs voor 
anderstalige nieuwkomers. 

Gewenste impact 

• Kinderen met een extra zorgnood krijgen een gepast aanbod van ontwikkelings-
stimulering, ofwel in hun gezin, of bij de kinderopvang.

• We betrekken ouders van bij de geboorte bij de ontwikkeling en het leerproces  
van hun kind. 

• Meer Antwerpse peuters starten tijdig en vlot in het kleuteronderwijs en werken  
er voldoende en regelmatig mee.
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Domein 2: Ouder betrokken bij de leerloopbaan

Motivatie

Wat ouders thuis doen ter ondersteuning van het leerproces en de leerloopbaan van hun 
kinderen, heeft een grote impact op de gekwalificeerde uitstroom. dit domein wil een aanbod 
ontwikkelen dat focust op ouderbetrokkenheid voor alle Antwerpse ouders en gezinnen. 

Gewenste impact

• We ondersteunen de ouders zodat ze hun verantwoordelijkheid maximaal opnemen bij 
zowel hun betrokkenheid op het leerproces, als in de leerloopbaan van hun kinderen.

• Kinderen en jongeren groeien op in een buitenschoolse (gezins)context die hun 
 leerloopbaan meer ondersteunt.
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Domein 3: Sterk schoolleiderschap

Motivatie

uit recente studies bleek dat de beste investering om de leerprestaties te verbeteren zich 
 situeert in het optimaliseren van het leiderschap van de schoolleiders.7

ons doel hier is om schoolorganisaties te ondersteunen om tijd en ruimte vrij te maken voor  
sterker onderwijskundig leiderschap en Collective Teacher Efficacy (CTE)8. dit heeft een posi-
tieve impact op het welbevinden van leerkrachten, waarbij het effect merkbaar is tot op het 
leerniveau van kinderen en jongeren. 

Gewenste impact

de onderwijskwaliteit stijgt en dankzij schoolleiderschap en verhoogde mate van CTE 
boeken de leerlingen meer leerwinst.

• het schoolleiderschap versterkt en heeft effect op het leerniveau van de leerlingen.

• Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leerproces van alle leerlingen 
verhoogt de CTE in de Antwerpse scholen.

• In de schoolorganisatie vergroot de ruimte (tijd, ondersteuning, middelen, …) om 
leiderschap op te nemen.

• Leerkrachten voelen zich ondersteund in hun kernopdracht en blijven actief in het 
onderwijs.
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Domein 4: De leerkracht maakt het verschil

Motivatie

de grootste invloed op het leerniveau van kinderen en jongeren komt uit het hart van ons 
onder wijs: de leerkracht enerzijds en het onderwijzen anderzijds. net daarom is een sterke 
 relatie tussen leerkracht en leerling essentieel: deze bevordert immers het welbevinden en  
de leerresultaten.

Binnen de brede basiszorg kennen we dit als ‘ontwikkeling stimuleren’, zoals beschreven in het 
Referentiekader onderwijskwaliteit9. dit houdt o.a. in dat leerkrachten:

• doelen transparant maken en opvolgen;

• feedback geven in functie van de groei en ontwikkeling van leerlingen;

• een onderwijstaal spreken die leerlingen begrijpen, zodat evaluaties kwalitatiever worden;

• hoge verwachtingen hebben van alle leerlingen;

• een warm klasklimaat onderhouden, met daarin een hechte relatie tussen leerkracht en 
leerlingen;

• leerlingen op maat begeleiden. 

Er is nood om deze brede basiszorg in scholen te versterken. dit zorgt dat leerkrachten de 
bovenstaande methodes meer gaan gebruiken. op deze manier zullen leerlingen zich sneller 
ontplooien, zich beter ontwikkelen en meer gebruik maken van hun talenten en mogelijkheden. 
Door een open feedbackcultuur te stimuleren, leren leerkrachten zelf ook bij en nemen ze hun 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze basiszorg te versterken10. 

Gewenste impact

• Er is een duidelijk merkbare leerwinst. ook het welbevinden van alle leerlingen op 
school verhoogt.

• het schoolteam past brede basiszorg doeltreffend toe in de dagelijkse lespraktijk met 
oog voor de diversiteit onder de leerlingen.

• het schoolteam ondersteunt elkaar om dagelijks brede basiszorg toe te passen, met 
oog voor de diversiteit onder de leerlingen.

• om het onderwijsleerproces te verbeteren, gebruikt het schoolteam de feedback van 
leerlingen en peers, aangevuld met informatie uit evaluaties.
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Domein 5: Een positieve leerloopbaan voor elk kind 

Motivatie 

We willen schoolmoeheid, negatieve schoolwissels, schoolvertraging en vroegtijdige school-
uitval tegengaan. om dit te kunnen, is een positieve en onderbouwde studiekeuze nodig, die we 
koppelen aan kwaliteitsvol onderwijs op maat, inclusief gerichte begeleiding. niet alle  scholen 
bieden dit type flexibele leertrajecten op maat aan, terwijl deze optie wel in de regelgeving 
staat.11 door de leerling meer inspraak te geven in het leerloopbaanbeleid, laten scholen de 
 leerlingen meer toe om hun studiekeuze in eigen handen te nemen. Zo ontdekken ze hun talen-
ten en passies sneller. op deze manier stimuleren de scholen een positieve leerloopbaankeuze.

Achtergrond

het dynamisch keuzebegeleidingsmodel (Van Esbroeck et. al.)12 leert ons dat leerloopbaan-
begeleiding een dynamisch proces is. de ontdekking van het ‘ik’ en de omgeving zijn hier 
 cruciaal: alle volwassenen die een kind/jongere omringen hebben hun invloed. 

het ecologisch model van Bronfenbrenner13 toont bovendien aan dat verbindingen tussen de 
leefwerelden van kinderen en jongeren hun ontwikkelkansen vergroten. Wanneer een kind/
jongere, samen met de volwassenen en peers uit zijn/haar omgeving, inzicht heeft in de eigen 
talenten en passies, kan het betere studie- en beroepskeuzes maken. 

Gewenste impact

Ieder kind/jongere ervaart, zowel op school als daarbuiten, doorheen de leerloopbaan 
(en bij overgangen) een kwaliteitsvolle begeleiding om doordachte keuzes te maken. 
Kinderen en jongeren hebben, net als de volwassenen uit hun omgeving, inzicht in hun 
talenten, passies en interesses. Zo maken ze positieve keuzes voor de toekomst.
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Domein 6: Leren op de werkvloer 

Motivatie 

Bij duaal leren ontwikkelen jongeren vaardigheden zowel op school, als de werkvloer. Toch 
valt er jaarlijks 30 procent van de leerlingen uit de boot omdat ze niet tijdig gekoppeld kunnen 
worden aan een werkvloer14, wat vooral komt door het tekort aan gepaste praktijkplekken. dit 
is nochtans een belangrijk onderdeel om een onderwijskwalificatie te bekomen. 

daarnaast ligt een andere uitdaging in het vasthouden van een bepaalde groep jongeren: zij 
die door de gefaseerde inkanteling van het stelsel ‘leren en werken’ (deeltijds beroeps secundair 
onderwijs of leertijd) vanaf 01/09/2021 in duaal leren terechtkomen. de inschatting is dat 
30 procent van de betrokken leerlingen door deze inkanteling een verhoogd risico op onge-
kwalificeerde uitstroom heeft. dit zijn jongeren die meestal via het watervalsysteem van het 
voltijds beroepssecundair onderwijs in het stelsel ‘leren en werken’ terechtkwamen. 

Bij duaal leren is het dus essentieel dat scholen inzetten op individuele begeleiding en vol
doende aandacht en zorg. Enkel zo krijgen leerlingen voldoende tijd en ruimte om een werk
ethiek te ontwikkelen, alvorens de stap naar de werkvloer te zetten. 

Gewenste impact

• Elke leerling in duaal leren, leren en werken en alternerende beroepsopleiding buiten-
gewoon onderwijs krijgt een leertraject op maat. Zo kan hij of zij leren op de werkvloer 
onder kwaliteitsvolle begeleiding. 

• Scholen krijgen steun om trajecten op maat van leerlingen aan te bieden, gebaseerd 
op hun arbeidsbereidheid en -rijpheid. Leerlingen die vanuit een negatieve motivatie 
in deze leerweg belanden, komen zo terecht in een positieve groei en ontwikkelings
spiraal. dit verhoogt hun kansen op een onderwijskwalificatie.
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Domein 7: De stad is een open leerlab 

Motivatie 

Elk kind/jongere heeft recht op ontspannende en zinvolle vrijetijdsactiviteiten: ze leren 
 namelijk ook in deze context bij. Toch is er veel verschil in de leefwerelden tussen de  kinderen 
en  jongeren onderling: ze hebben niet allemaal dezelfde mogelijkheden om hun vrije tijd 
optimaal te beleven. Sommigen onder hen krijgen bovendien niet de gewenste aandacht en/
of respect voor hun persoon(lijkheid). hierdoor krijgt niet iedere jongere gelijke kansen om de 
eigen talenten en competenties te ontdekken en ontwikkelen. 

In dit domein mikken we op een kwalitatieve, gevarieerde en toegankelijke vrijetijdsinvulling 
die kinderen en jongeren kansen biedt om te spelen en te genieten van hun vrije tijd. op deze 
manier zorgt dit ook voor een beter welbevinden, een toename aan informeel leren, succes-
ervaringen, het vinden van vertrouwenspersonen, veilige contexten, en veel meer. 

Gewenste impact

• de hele stad biedt tot op wijkniveau een brede waaier aan leer- en ontwikkelings-
mogelijkheden voor alle Antwerpse kinderen/jongeren. 

• Alle Antwerpse kinderen en jongeren voelen zich welkom in de hele stad,  
om er te leren, te experimenteren en zichzelf te ontplooien. 

• Alle Antwerpse kinderen en jongeren ervaren aandacht en respect van anderen.
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Domein 8: Lokaal zorgnetwerk 

Motivatie 

Scholen willen meer input en begeleiding in het effectief ondersteunen van leerlingen. Via 
een lokaal geïntegreerd team van specialisten stemmen we de ondersteuning van scholen en 
leerlingen met elkaar af. Bovendien worden de ondersteuningsnoden van leerlingen zo sneller 
duidelijk. 

dit maakt acties vlotter en biedt mogelijkheden tot gerichte ondersteuning. hoe sneller een 
leerling de juiste ondersteuning krijgt, hoe laagdrempeliger en toegankelijker deze hulp 
wordt. Zijn er eventuele problemen? dan herstelt een gerichte interventie tijdig de binding 
met de school. 

Gewenste impact

• Scholen in de stad Antwerpen kunnen voor ondersteuning terecht bij een lokaal geïnte-
greerd team van specialisten, met o.a. medewerkers van stedelijke diensten en andere 
relevante partners in de buurt.

• door de school en het CLB te flankeren, komt er meer ruimte en tijd vrij. deze tijd kan 
de school rechtstreeks investeren in de interne leerlingenzorg. daarnaast detecteren we 
hierdoor de noden en vragen op school- en beleidsniveau sneller. 
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Domein 9: Effectief ondersteuningsaanbod voor elk kind 

Motivatie 

de relatie tussen ‘voorspellers’ van vroegtijdige schooluitval en het gekoppelde aanbod rond 
uitvalpreventie moet duidelijker. daarom onderzoeken we de toegankelijkheid, de effectiviteit 
en de minpunten van dat uitvalpreventieaanbod. We onderzoeken hier zowel de doelgroep als 
het ondersteuningsniveau, zoals op dit moment beschikbaar in Antwerpen.

daarnaast willen we een gepast ondersteuningsaanbod ontwikkelen, afgestemd op de 
 specifieke noden van: 

• lagere schoolkinderen;

• anderstalige nieuwkomers;

• leerlingen in de integrale jeugdhulp;

• leerlingen met een extra zorgnood binnen de transitie ‘leren en werken’.  

Kinderen en jongeren die dreigen uit te vallen door een complexe situatie of een bepaalde pro-
blematiek, volgen we op via ‘case management’. op deze manier bieden we een breed onder-
steuningskader dat zelfs de meest kwetsbare jongeren begeleidt. 

Gewenste impact 

• door een verbreding van het aanbod aan uitvalpreventie, krijgen meer kinderen en 
jongeren snellere en efficiëntere ondersteuning in hun leerloopbaan. 

• om de effectiviteit van het aanbod aan uitvalpreventie te meten, passen we hierop 
monitoring- en evaluatiesystemen toe. Zo associëren we voorspellers van vroegtijdige 
schooluitval en het daaraan gekoppelde aanbod op een duidelijke manier. 
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Domein 10: Aanpak schoolwissels en ongekwalificeerde uitstroom 

Motivatie 

Schoolwissels zijn een voorspellende factor van ongekwalificeerde uitstroom. In de eerste 
plaats willen we onnodige schoolwissels vermijden. Vinden ze toch plaats? dan willen we de 
negatieve impact ervan reduceren. de positie met de meest schadelijke impact op de onder-
wijsloopbaan van jongeren, is immers ‘nEET’ (not in Education, Employment or Training): dit 
willen we te allen tijde voorkomen.

Binnen dit laatste domein mikt het A’REA uP-programma op een geïntegreerd netwerk rond 
uitstroom en doorverwijzing, dat we realiseren dankzij:

• een duidelijke rolverdeling;

• formele verantwoordelijkheden;

• een persoonlijke aanpak van jongeren die dreigen uit te vallen;

• proactieve, datagerichte professionalisering van scholen rond preventie  
van vroegtijdige schooluitval; 

• datagerichte opvolging van jongeren die toch ongekwalificeerd uitstromen.  

Gewenste impact

• Correct en zorgzaam doorverwijzen van kinderen en jongeren die een schoolwissel 
doormaken, ongekwalificeerd uitstromen of dreigen uit te vallen.

• Er gelden bredere, stedelijke afspraken over de warme overdracht van leerlingen die 
ofwel van school wisselen, of ongekwalificeerd dreigen uit te stromen.

• Volgens de voorwaarden in het decreet leerlingenbegeleiding, ligt er een concreet 
Antwerps kader met richtlijnen voor de afspraken en rolverdeling tussen het CLB, PBd 
en de scholen rond leerlingenbegeleiding. 

• Scholen met hoge uitvalcijfers krijgen gerichte ondersteuning, onder meer met traject-
begeleiding, preventief beleid en/of aanpak van de uitstroom. 



Afkortingen en verklarende woordenlijst  

Casemanagement: is een systematische werkwijze die toegepast wordt bij cliënten waar de 
zorgvraag hier aanleiding toe geeft en waarvan de inhoudelijke en organisatorische complexi-
teit de reguliere zorgverlening overstijgt en waarbij de regelcapaciteit van de cliënt en zijn 
systeem gezien de situatie te laag is. Casemanagement coördineert de zorg vanuit de behoefte 
van de cliënt. 

CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding; elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met 
een CLB. Een CLB begeleidt een leerling op vraag van de leerling, ouders of school op vlak van 
leren en studeren, de onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren of preventieve 
gezondheidszorg. 

Competentie: een in gedrag waarneembare combinatie van kennis, vaardigheden, houding en/
of persoonskenmerken (persoonlijke kwaliteiten) waarmee in een (arbeids)situatie bepaalde 
doelen worden bereikt. 

CTE: Collective Teacher Efficacy of collectieve zelfeffectiviteit van het schoolteam; het vertrou-
wen van een groep in het kunnen of slagen van die groep. In dit geval het vertrouwen van een 
schoolteam dat ze als team het verschil kunnen maken voor de leerlingen. de collectieve zelf-
effectiviteit van het schoolteam is sterk gecorreleerd met de prestaties van leerlingen  
(hattie J, 2015). 

EWS: Early Warning System of vroeg waarschuwingssysteem; een systeem op basis van leerling-
gegevens om leerlingen te identificeren die gedrag of academische prestaties vertonen waar-
door ze het risico lopen de school voortijdig te verlaten. 

Flankerend onderwijsbeleid: het geheel van acties van een lokaal bestuur om, vertrekkend 
vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te 
ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren.

Gezin: alle samenwerkingsvormen die een herkenbare sociale eenheid vormen, met al dan 
niet verwante personen die duurzame banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging 
verlenen. 

Kwalificatiecriteria: als kwalificatiecriteria gelden: een diploma secundair onderwijs; een 
studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het beroeps secundair onderwijs 
(BSo); een eindgetuigschrift behaald in het deeltijds beroeps secundair onderwijs (dBSo); een 
certificaat behaald in de leertijd (Syntra); een getuigschrift behaald in de opleidingsvormen 3 
(oV3) en 4 (oV4) van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSo); een certificaat behaald in 
het modulair stelsel van het BSo, het dBSo en BuSo (oV3). 

Leerloopbaan: het leertraject dat je aflegt van geboorte tot levenseinde. Binnen A’REA uP 
bakenen we dit af tot het volledige traject dat een jongere aflegt in functie van gekwalificeerde 
uitstroom vanaf 2,5 jaar tot 25 jaar zowel binnen als buiten de context van leerplicht. 

NEETjongeren: not in Education, Employment or Training; jongeren tussen 15 en 24 jaar die: 

• geen opleiding volgden in een referentieperiode van 4 weken; 

• geen regulier onderwijs volgen; 

• geen opleiding volgen buiten het regulier onderwijs; 

• niet aan het werk zijn (ook niet als jobstudent). 
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OKI: onderwijs kansarmoede-indicator; berekend als het aantal van de vier leerlingenken-
merken (thuistaal niet-nederlands, laag opleidingsniveau van de moeder, ontvangen van een 
schooltoelage, wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging) waaraan de leer-
lingen voldoen, gesommeerd voor alle leerlingen, en vervolgens gedeeld door het totaal aantal 
leerlingen. de oKI is bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4. 

ORA: onderwijsraad Antwerpen; het officiële overleg- en adviesorgaan over onderwijs in de stad 
Antwerpen. Er zetelen vertegenwoordigers in van de verschillende Antwerpse onderwijsnetten, 
maar ook van leerlingen, ouderkoepels, vakbonden en oCMW. de onderwijsraad handelt over 
de uitvoering van het lokaal netoverschrijdend onderwijsbeleid van de stad. 

PBD: pedagogische begeleidingsdienst; dienst ter ondersteuning van de onderwijsinstellingen 
en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s). 

Peers: een ‘peer’ is een groepsgenoot: iemand met dezelfde achtergronden en communicatie-
kenmerken als de beoogde doelgroep. 

Onderwijsloopbaan: de loopbaan als leerling op school; de tijd die iemand als leerling heeft 
doorgebracht op school, vaak met de bijgedachte aan de daarbij opgedane kennis en ervaring. 

SONO: steunpunt voor beleidsgericht onderzoek; door de Vlaamse Regering erkend als Steun-
punt voor Beleidsrelevant onderzoek voor de periode 2016-2020. Sono is een samenwerkings-
verband van de uGent, de Ku Leuven, de universiteit Antwerpen, de VuB en de Arteveldehoge-
school.

Spijbelen: alle vormen van ongeoorloofd relatief schoolverzuim. op het einde van het eerste 
lesuur (per dagdeel) worden de aan- en afwezigheden opgenomen. Bij ongeoorloofd relatief 
schoolverzuim registreert de school een code B in het aan- en afwezigheidsregister.

Vroegtijdige schoolverlater: in deze nota wordt de Vlaamse definitie gehanteerd (tevens het 
cijfer dat breed verspreid is). Een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die het Vlaams 
secundair onderwijs verlaten heeft zonder voldoende kwalificatie (zie kwalificatiecriteria). Een 
leerling die voor de eerste keer de schoolloopbaan onderbreekt zonder één van bovenstaande 
kwalificaties te behalen, wordt beschouwd als een vroegtijdige schoolverlater. Een leerling is 
dus vroegtijdig schoolverlater in het jaar X als hij of zij: 

• ingeschreven was in het secundair onderwijs in het jaar X; 

• niet meer ingeschreven is in het jaar X+1; 

• geen enkele van bovenvermelde kwalificaties heeft behaald; 

• niet meer leerplichtig is. 

VSV: vroegtijdige schooluitval (zie vroegtijdige schoolverlater). 
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onderwijsnetwerkantwerpen.be/areaup

onderwijsnetwerk@antwerpen.be
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