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START TO CAN 

OUDENAARDE  -  GTB ofwel ‘gespecialiseerd team bemiddeling’ is bezig met het 

ontwikkelen van een tool die vroegtijdige schoolverlaters en kwetsbare jongeren uit het 

BUSO, DBSO en M-onderwijs kan versterken in hun motivatie tot zelfsturing zodat de stap 

naar werken versterkt wordt.  

Deze groei in motivatie willen ze realiseren door naast het aanbieden van groeps-

programma's sterk in te zetten op lange-termijn-coaching. Op maat van de jongeren kunnen 

apps tot digitale coaching ingezet worden. Jongeren worden sterk betrokken in het 

ontwikkelen van deze apps. De intensiteit van de coaching is op maat van de jongeren. Deze 

ontwikkelingen sluiten aan bij de meest recente inzichten inzake motivatie-ontwikkeling en 

leren. Transnationaal trachten zij tot de beste praktijken te komen; continu wordt er 

afstemming gezocht met VDAB, derden en onderwijsinstanties. 

Eén van deze onderwijsinstanties die meewerkt aan het project is Bernardusvija. Als 

proefschool willen wij onze inzet tonen om onder dergelijke projecten onze schouders te 

zetten. De jongeren doorliepen reeds een eerste kennismaking en namen deel aan een 

bevraging. De resultaten van deze bevraging worden verwerkt om de app verder de 

ontwikkelen en verfijnen. Een volgende stap zal het uittesten van de app worden.  

 

 

 



Leerlingenraad 2.0  

OUDENAARDE – Ook in 2019-2020 is de leerlingenraad terug uit de startblokken 
geschoten.  Weliswaar met een volledig nieuw team.  

In een eerste vergadering namen we het schooloverkoepelend project ‘Plan BS’ onder de 
loep. Hierin formuleerden we over een aantal vooraf gekozen stellingen onze visie en 
mening. Nadien volgde een ‘groene enveloppe moment’ waarbij elke leerling uit de school 
werd bevraagd. De verzamelde informatie wordt herwerkt en verder geïntegreerd in de 
regiegroep vergadering van de Bernardusscholen. Verder zijn ook de verkiezingen binnen de 
leerlingenraad achter de rug. Hieruit kunnen we besluiten dat Yoren onze nieuwe voorzitter 
is. Hij wordt door penningmeester Zoë bijgestaan. 

 

Uitwisseltafel inspirerend coachen 

GENT – De provincie Oost-Vlaanderen organiseerde een uitwisseltafel over inspirerend 

coachen. Verschillende mensen kwamen samen om te luisteren naar 2 projecten en hun 

mening hierover te delen.  

Het eerste project is ‘Jawadde’ van CLW BernardusVija in Oudenaarde. Dit werd voorgesteld 
door Hugo. In ‘Jawadde’ gaan leerlingen op basis van hun talenten een eigen activiteit 
uitwerken. De leerling bepaalt zelf zijn doelen, organiseert en evalueert de activiteit zelf, de 
begeleider helpt hierbij. De jongere krijgt de vrijheid om te kiezen wat hij wil doen in het 
project, maar ook de bijkomende verantwoordelijkheden. 

Het tweede project heet ‘Skillzz’. Dit is een project van CLW VTI Aalst. Belangrijk bij 
inspirerend coachen is het waarderen en bekrachtigen van wat goed loopt. ‘Skillzz’ zet daar 
heel hard op in. Ze hebben een positieve aanpak en beoordelen de leerlingen op 3 attitudes: 
op tijd zijn, in orde zijn en positief gedrag. Zo kan je beloningen verdienen. Voorbeelden 
hiervan zijn een wafel eten, vroeger stoppen met de les, complimentjes krijgen.  [Bron Laura 
Stagiair] 

 

  

 



WaKosta?! 
OUDENAARDE - wij zijn met de klassen van de 3de graad naar een interactief inleefparcours 

gegaan genaamd ‘WaKosta’. Wat kost de levensstijl die jongeren voor ogen hebben vanaf 

ze afgestudeerd zijn en een volwaardig loon hebben? ‘WaKosta’ wil ons laten inzien wat 

alles kost in het leven. 

We gingen met ons allen naar de vroegere Sint-Jozefskerk waar we werden opgedeeld in 

verschillende groepjes van twee. Elk groepje kreeg een willekeurig  loon en met dat loon 

moest iedereen proberen rond te komen in de maand. Stap 1 was een woonplaats kopen of 

huren samen met de nodige verzekeringen. Bij stap 2 moesten we winkelen en zorgen dat 

we genoeg eten hadden voor een maand. Een vervoermiddel kiezen of kopen was stap 3, 

alsook beslissen welke vrijetijdsactiviteiten we wilden doen. Stap 4 was een vrijblijvende 

keuze om gratis deel te nemen aan een soort Win For Life. Hiermee konden we een reis 

winnen! Maar er zat een addertje onder het gras...  

Wie het gewonnen contract ondertekende, moest bijvoorbeeld elke maand 100 euro storten 

voor Music For Life, en ook nog elke maand het gras gaan afrijden bij de leerkrachten. Ook 

wonnen we enkel het vliegtuigticket maar ons hotel was niet inbegrepen. Dus wie het 

contract ondertekende zat in theorie financieel aan de grond. Via deze harde les leerden we 

dat de kleine lettertjes in een contract wel degelijk de moeite zijn om te lezen.  

Bij stap 5 gingen we naar de dokter. Daar kregen we een ziekte voorgeschoteld en de prijs 

van de consultatie. Gelukkig was de mutualiteit dichtbij om ons te helpen. Stap 6 was het 

betalen van alle premies voor de nodige verzekeringen en dan kwamen we bij stap 7. Dat 

was een gsm- en internetabonnement plus ook nog eventueel een huisdier. Daarna 

berekenden we wat ons eindbudget was. Dan moesten we allemaal draaien aan het wiel van 

‘’onverwachte kosten’’. Toen we gedraaid hadden kregen we elk een onverwachte kost. Dat 

kon een positieve onverwachte kost zijn of een negatieve onverwachte kost. [Bron: L.C.] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


