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1. Goedkeuring vorige verslagen 

Het vorig verslag van 16/09/2021 wordt goedgekeurd. 

2. Situering Huiswerkklassen – Preventiedienst Sint-Agatha-Berchem 

De schoolbemiddelaars van de dienst preventie van de gemeente Sint-Agatha-Berchem, in 

samenwerking met vzw Sociale Cohesie en de vzw Kanea, organiseren dit schooljaar 

Huiswerkklassen. 

De huiswerkklas is een plaats waar leerlingen van het lager onderwijs (2de tot en met 6de leerjaar) 

elke dinsdag en donderdag van 16u tot 17u een rustige plaats vinden om hun huiswerk te komen 

maken. De leerlingen in de huiswerkklassen zullen begeleid en gemotiveerd worden door 

“coaches”. Deze coaches zijn animatoren van 18 tot max. 22 jaar uit de buurt. Hun rol is om 

kinderen te motiveren, te begeleiden en zelfvertrouwen aan te praten tijdens het maken van hun 

huiswerk.  

Tijdens het schooljaar vinden er ‘leermomenten’ plaats voor de coaches. Tijdens die momenten 

evalueren ze de werking, vragen ze naar input van coaches, en bekijken ze wat de werkpunten in 

de organisatie zijn om ze zo per trimester te verbeteren. De kinderen gaan op hun beurt, na elke 

maand, ook hun mening doorgeven. Ze zullen de mogelijkheid hebben te vertellen wat beter kan 

binnen de huiswerkklas. 

Er worden 1 coach voorzien per 5 kinderen. In de wijkantenne Lisa kunnen 20 kinderen worden 

ingeschreven, in de wijkantenne Hunderenveld kunnen 25 kinderen worden ingeschreven. In het 

totaal zijn er 45 kinderen, 9 coachen + 1 hoofdcoach. De inschrijvingen gebeuren per trimester. 

De bijdrage van de ouders is 15 euro per trimester. 

3. Advies Huiswerkklassen – Preventiedienst Sint-Agatha-Berchem 

De jeugdraad vindt dat de nood voor huiswerkklassen duidelijk omschreven is en erkent deze 

nood. Dit project kan een grote impact hebben voor de groep kinderen die naar de 

huiswerkklassen komen. De jeugdraad mist echter specifieke doelstellingen over wat het project 

wil bereiken. De doelstellingen zijn te vlak en focussen zich uitsluitend op de 

huiswerkbegeleiding. 



Hoewel het de bedoeling is dat de jongeren een rol als coach opnemen, mist de jeugdraad een 

aanpak om de coaches kinderen te laten motiveren. Het is niet duidelijk of de coaches over deze 

competenties beschikken en hoe ze deze desgevallend gaan ontwikkelen. 

Desondanks er verschillende relevante partners zijn die achter het project staan en het een 

potentieel heeft om duurzaam te worden, betreurt de jeugdraad dat er geen link is met het 

Brusselse jeugdweefsel of samenwerking met jeugdwerkpartners.  

De jeugdraad vindt het positief dat er diverse bronnen van financiering zijn. De jeugdraad vindt 

het belangrijk om jongeren correct te vergoeden, maar stelt zich wel vragen bij het totale 

budget dat hiervoor voorzien wordt in verhouding tot het aantal betrokken jongeren.  

Op basis van bovenstaande argumenten geeft de jeugdraad een negatief advies. 

4. Nieuwe vakantieregeling voor Franstalige scholen 

De jeugdraad betreurt de situatie en wil dat de vakanties worden afgestemd tussen het 

Nederlandstalig en Franstalig onderwijs. Alsook het hoger onderwijs. Zonder begeleiders heb je 

geen toffe kampen, wat nefast is voor het welzijn van de jongeren. 

De jeugdraad stelt zich de vraag hoe je een verschillende schoolvakantieregeling uitwerkt in 

Brussel waar je zowel Nederlandstalig als Franstalig onderwijs hebt.  

De jeugdraad vindt dat er heel weinig onderzocht is over het welzijn en vrije tijdsbesteding van 

de jongeren. 

De jeugdraad wenst dat Vlaanderen de jeugdraad op de hoogte houdt over het proces en dat ze 

het jeugdwerk betrekken als partner.  

De jeugdraad vindt het welzijn van de jongeren zeer belangrijk en hier rekening mee moet 

gehouden  worden. De jeugdraad roept op om niet enkel op de schoolse prestaties te letten. 

Talent ontwikkel je ook op andere plekken dan de school. 

De jeugdraad wil een boodschap sturen naar Minister Désir en Minister Weyts waarin staat dat 

ze met elkaar in dialoog moeten gaan en denken aan het welzijn van de jongeren. 

Afspraak: de jeugddienst maakt een ontwerp en koppelt terug naar Wauter. 

5. Reglement Uitleenloket VGC 

De jeugdraad geeft volgend advies: 

De jeugdraad is positief over de werking van het uitleenloket van de VGC, maar stelt zich vragen 

bij het formaliseren van de huidige manier van werken. Specifiek is de jeugdraad bevreesd voor 

het feit dat een aantal zaken nu voor de komende jaren vastgelegd worden waardoor 

aanpassingen aan de dienstverlening moeilijker zullen worden. Ook vrezen we dat flexibiliteit 

mogelijks op termijn niet meer mogelijk zal zijn (bijvoorbeeld wanneer er last minute een 

aanvraag zou gebeuren). 

De jeugdraad nodigt het uitleenloket uit om in overleg te gaan met de gebruikers van het 

uitleenloket en de door de VGC erkende organisaties die nu geen gebruik maken van het 



uitleenloket, en het reglement op te stellen na een structurele dialoog over de werking van het 

loket.  

Punctueel vraagt de jeugdraad om: 

- De mogelijkheid te laten om uitzonderlijk last-minute aanvragen voor het uitlenen van 

materiaal te doen 

- Te herbekijken hoe de annuleringsvoorwaarden zich verhouden tot de deadlines voor 

aanvraag. Het komt nu immers over alsof de annulering van aanvragen die 5 werkdagen 

voor datum gebeuren niet meer kunnen geannuleerd worden. 

 

6. Varia 

Het aantal leden in de werkgroep lijkt in dalende lijn. Er wordt de volgende jeugdraad XL een 
oproep gedaan, tegelijk wordt gekeken of er bij de jaarlijkse opt-in kandidaten waren voor deze 
werkgroep. 
 
Het aantal ingediende projectaanvragen lijkt eveneens in dalende lijn. De jeugddienst maakt een 
grafiek op tegen de volgende vergadering zodat de werkgroep dit kan bespreken. 
 

 

Volgende vergadering(en): 

Jeugdraad XL → 25/11 om 18u00 @ Ratatouille 

WG Beleid → 13/12 om 15u @ online 


