Samenwerking scholen - politie
24 oktober 2016

Aanwezig

Hilya Haspeslagh (netwerk Oost-Vlaaderen samen tegen schooluitval), Sarah De
Valckenaere (sociale politie Deinze-Zulte), Etienne Carrette (voorzitter), Filip Claeys (stad
Deinze), Kristof Meere (VIBSO Leieland), Veerle Schoors (VCLB), Lies David (Sint-Theresia),
Trees Van Hove (schepen Van Hove)

Verontschuldigd

Tania Van Helleputte (VTI Deinze), Susan De Coninck (Erasmusatheneum Deinze), Stefanie
Dick (Leiepoort, campus Sint-Hendrik), Willem David (Leiepoort, campus Sint-Vincentius)

Vorig verslag

goedgekeurd

Opvolging vorig verslag
Derde betalersysteem

Susan bracht dit aan in functie van doktersbezoeken die uitgesteld worden,
waardoor kinderen onterecht ongewettigd afwezig blijven.
Het zou goed zijn mochten de huisartsen dit duidelijker kenbaar kunnen maken.
Ook andere hulpverleners kunnen dit toepassen. Het systeem is echter niet
verplicht.
Is dit systeem ook toepasbaar voor scholen? Dit zal afhangen van de hulpvrager.
De hulpverlener kan dit aan de hand van het RIZIV-nummer merken.
Er bestaat een lijst met hulpverleners die gebruik maken van het systeem.
Filip vraagt de nodige informatie op bij het OCMW. We kijken nadien (in de
werkgroep “omgaan met ouders in armoede”) na hoe we het kenbaar kunnen
maken.

Problematische
afwezigheden

Problematische afwezigheden zijn wettelijk zowel
 Ongewettigde afwezigheden
 Veelvuldige gewettigde afwezigheden (ook als de wettiging terecht is)
Het is belangrijk om ook de tweede groep voldoende op te volgen. Dit is reeds
besproken in de cel leerlingenbegeleiding, maar het is niet evident om in de
veelheid van problematieken deze groep tijdig te detecteren. Het CLB houdt dit
verder in het oog, de alertheid neemt toe.

Kennismaking
Sociale politie: Sarah
De Valckenaere

Sarah vervangt Marianne De Vuyst bij de sociale politie van PZ Deinze-Zulte. Sarah
is maatschappelijk assistent en heeft geen politionele bevoegdheid. Dit is een
belangrijk verschil met Marianne die ook hoofdinspecteur was en dus politionele
bevoegdheid had.

Pagina 1 van 4

Netwerk samen tegen
schooluitval OostVlaanderen: Hilya
Haspeslagh

Hilya werkt voor het netwerk “samen tegen schooluitval Oost-Vlaanderen”. Dat
netwerk werkt op basis van de Vlaamse conceptnota “samen tegen schooluitval”:
 van kleuter tot 24 jaar,
 nog te veel schooluitval in Vlaanderen (11,7%),
 veel bestaande acties,
 weinig afstemming en coördinatie
Het steunpunt bestaat uit 1 FTE per provincie. Het ondersteunt (het opzetten van)
lokale netwerken om schooluitval terug te dringen aan de hand van een lokaal
actieplan (waarvoor een draaiboek beschikbaar is).

Schooluitval
Risico’s

Schooluival is een complexe problematiek, met veel verweven factoren. De
schooluitval is groter in TSO/BSO dan in ASO, onder meer verklaarbaar door het
watervalsysteem.
Werkgevers krijgen vaak premies voor het aanwerven van ongekwalificeerde
jongeren. Daardoor stoppen heel wat jongeren in het BSO na het 6de jaar,
waardoor ze geen diploma hebben.

Basisonderwijs

Bij spijbelproblemen denken we vaak aan secundair onderwijs. Vaak zijn de eerste
signalen merkbaar in het basisonderwijs.
Meer aandacht voor het basisonderwijs lijkt ook hierin aangewezen.
De Katrol blijft een project waar we in geloven. Binnen de synergie tussen
stadsbestuur en OCMW zal dit in ieder geval besproken worden. In Aalter is de
coördinatie van het project opgenomen door het OCMW.

WG politie / WG DeMo

We zitten met dit thema op een kruispunt tussen werkgroep samenwerking
scholen – politie en DeMo.
Spijbelen behandelen we verder in de schoot van werkgroep samenwerking
scholen – politie. Schoolse motivering nemen we op binnen DeMo. Ook Tijdstap is
hieraan gelinkt. In feite zijn alle acties die we reeds namen gericht op het
bevorderen van een schoolcultuur waarin leerlingen gemotiveerd zijn en blijven.

Schooluitval nul
Compaan

Deze week krijgen we duidelijkheid over een mogelijke samenwerking met
Compaan voor de stageacademie. We willen hiermee de jongeren die
moeilijkheden (dreigen te) hebben op de stageplaats ondersteunen. Er kan een
halftijds medewerker rond dit thema werken gedurende de komende drie jaar.
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Spijbelactieplan en overlegkader
Huidige plan

Ons spijbelactieplan bestaat sinds 2012-2013. Er zijn twee delen:



Wijzigingen

Een preventief luik voorafgaand aan het spijbelactieplan van het
gerechtelijk arrondissement
Een luik uitgaande van het spijbelactieplan van het gerechtelijk
arrondissement.

Er zijn een aantal wijzigingen nodig door de aanpassingen op Vlaams niveau:






Er zijn nieuwe formulieren
POS moet gewijzigd worden naar VOS
30 dagdelen wordt 15 dagdelen
Na 5 halve dagen moet het CLB gewaarschuwd worden
Na 15 dagdelen zal Agodi registeren

Sarah, Veerle en Filip nemen dit samen op.
De werking met het parket is volledig gewijzigd. Op dit moment hebben we echter
geen duidelijk beeld van de werking van het gerecht rond spijbelen. Sarah vraagt
dit na.

Preventie

Er gaat in de conceptnota “samen tegen schooluitval” meer aandacht naar
preventie.
Er gebeurt al heel wat op de scholen vooraleer ons actieplan in voege treedt. Het
is jammer dat deze inspanningen niet zichtbaar zijn in ons plan. We kunnen hierin
ook de gewettigde problematische afwezigen opnemen. Veel zaken komen neer
op de reguliere werking van de cel leerlingenbegeleiding, communicatie met
leerlingen en ouders en de proactieve rol van leerlingenbegeleiders.
Op de volgende vergadering brengen we de preventieve werking rond spijbelen
in kaart. We vragen dat leerlingenbegeleiding daarbij aanwezig is.

Basisscholen

Heel wat tussenkomsten vanuit de sociale politie gebeuren in gezinnen met jonge
kinderen. Een deel van die kinderen volgt onregelmatig school.
Het is erg belangrijk dat we de basisscholen voldoende betrekken in het opmaken
van een preventieve aanpak.
We maken eerst het preventieve beeld voor de secundaire scholen en stappen
daarna naar het basisonderwijs.

Kijkwijzer

In Gent is er een kijkwijzer gemaakt (‘brede basisszorg’) voor de scholen. Hilya
bezorgt die ter informatie aan Filip.
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Overlegkader

Ook het globale overlegkader moet aangepast worden:



De contactgegevens kloppen niet meer.
Dringende situaties: “op vraag in burger” klopt niet: het kan op vraag in
burger wanneer dat haalbaar is voor de politie.

Filip past het overlegkader aan, gaat na bij Sarah of het klopt en verspreidt het
dan verder.

Interne noodplannen
Terrorisme

Bij de politie is er een schrijven toegekomen rond de interne noodplannen op
scholen. Minister Crevits heeft gevraagd om deze noodplannen aan te vullen met
maatregelen rond terrorisme. Dit is een nieuw element.
De noodplannen zijn al eerder uitgewerkt op de scholen. Er is daarbij contact
geweest met de politie, maar de plannen zijn daar niet terug te vinden.

Gezamenlijke
afspraken

Kunnen we tot een aantal minimale gemeenschappelijke afspraken komen? Is
het duidelijk wie in Deinze de actoren zijn rond terrorisme en terreur?
We hebben een gezamenlijke aanpak nodig rond dreigingsniveau 4.

Radicalisering

Hoe gaan we om met radicalisering? Wanneer scholen dit vaststellen, dient er
contact genomen te worden met de cel terrorismebestrijding van stad. Het
contact leggen met elkaar kan een bijlage zijn bij het noodplan.

Aanpak

Filip vraagt de noodplannen op bij de scholen.
Volgende vergadering bekijken we het invoegen van terreur in de noodplannen.
We nodigen daartoe de preventieadviseurs uit.
Sarah nodigt ook de bevoegde commissaris uit voor verdere toelichting.

Volgende vergadering

Maandag 13 februari
9.00u tot 12.00u



9.00u – 10.30u: preventieve aanpak spijbelen
10.30u – 12.00u: terrorisme in noodplannen
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