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NAFT

NAADLOOS FLEXIBELE TRAJECTEN

AANBOD KAAI

TRAJECT
We hechten veel belang aan een
geleidelijk en positieve instroom in
Het traject start met een intake

De Kaai is een project dat Naadloos

de school. Dit willen we bereiken

waarbij alle betrokkenen (school,

Flexibele Trajecten (NAFT)

door meer in te zetten op

CLB, leerling, ouders, andere

aanbiedt.

communicatie tussen De Kaai en de

sleutelfiguren,…) aanwezig zijn.

school. Het zoeken naar een

Deze trajecten hebben als doel om
schooluitval en vroegtijdig
schoolverlaten in het secundair
onderwijs tegen te gaan.

vertrouwensleerkracht en meer
De jongere wordt gedurende vier

terugkomdagen voor de jongere zijn

weken begeleid in De Kaai.

hier een onderdeel van.

We starten met een inleefweek,
dit wil zeggen dat de jongere één

Op het einde van een traject komen

week voltijds naar De Kaai komt.

alle betrokken actoren terug samen

worden en richt zich naar

Na deze week vindt er een

voor het rondetafelgesprek. De

leerlingen, (klas)groepen,

klassenraad plaats.

jongere loopt opnieuw voltijds

Een naadloos flexibel traject kan
preventief en remediërend ingezet

leerkrachten, teams en/of scholen.

school.
Afhankelijk van de noden en

AANMELDING

behoeften werken we een flexibel
traject uit op maat van de jongere.

NAZORG

Onze ervaringsgerichte
Jongeren uit het secundair

atelierwerking is al vanaf de

onderwijs worden aangemeld bij het

beginperiode de basis van onze

CLB voor het volgen van een NAFT

begeleiding. Doorheen de jaren

traject.

hebben we deze verder aangevuld
met onder andere mindfulness,

We stellen een aantal
aanmeldingsvoorwaarden voorop:
Intrinsieke motivatie bij leerling
Zo preventief mogelijk inzetten
Nauwe samenwerking met alle
betrokkenen van de jongere

Rots & Water en staptochten.

We laten de jongere niet zomaar
los. Gedurende vier weken zijn er
verschillende contacten tussen de
jongere, De Kaai en school. We
ronden dan af met een
nazorggesprek.

