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ONDERWIJS. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad
Mechelen en Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Het Kompas vzw in
het kader van uitvoering van het programma ‘Regionaal Centraal Meldpunt
Risicojongeren regio Mechelen’ voor de periode 01-01-2020 tot en met 31-122025.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•

6 mei 2019: Het college (agendapunt 38) gaat akkoord om een bijkomende financiering te
voorzien van 6.000 euro voor CLB Het Kompas in functie van de voorbereiding en opstart
van het Centraal Meldpunt regio Mechelen.
Collegebeslissing 26 oktober 2020 – agendapunt 48: verwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
•
•

•
•

De oprichting van het Centraal Meldpunt (CMP) Risicojongeren gebeurde in 2019.
Vanaf januari 2020 fungeert het CMP als gemeenschappelijk aanspreekpunt en
expertisecentrum voor alle CLB’s van de regio Mechelen die op zoek zijn naar een externe
partner (in zijn ruime betekenis) om een verstoorde relatie van de jongere met de school
te helpen herstellen, zodat (dreigende) schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom
voorkomen wordt. Indien schooluitval onvermijdelijk is, kan het ook gaan om een externe
partner die het leerrecht helpt te garanderen. In dat geval is er sprake van een ernstige
breuk (perspectief op herstel op kortere termijn ontbreekt) in de verbinding of de relatie
school – jongere.
De financiering van het Centraal Meldpunt wordt grotendeels gedragen door CLB Het
Kompas en CLB GO! Mechelen. Zij verzekeren daarmee een regionale aanpak van jongeren
die in aanmerking komen voor Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT).
Stad Mechelen draagt eveneens financieel bij aan het CMP en verwacht in ruil extra lokale
inzet op volgende doelstellingen:
- Doelstelling 1: Informeren en adviseren van Mechelse professionals (uit welzijn en
onderwijs) met een bezorgdheid rondom onderwijsloopbanen door het aanbieden van
consulting.
- Doelstelling 2: Informeren en adviseren van CLB-medewerkers over
trajectmogelijkheden voor jongeren (voor wie schooluitval en/of ongekwalificeerde
uitstroom dreigt) door:

•
•
•
•

•

o het zorgen van de dispatching van aanmeldingen naar de NAFT-aanbieders;
o het aanbieden van consulting (in complexe dossiers);
o het organiseren van expertisetafels (indien alle hulpverleningssporen uitgeput zijn).
- Doelstelling 3: Zorgen voor trajectopvolging van weggezonden en uitgesloten jongeren
i.s.m. de bemiddelings- en oriënteringscel.
- Doelstelling 4: Ondersteunen van het bekendmaken van schoolexterne initiatieven aan
verwijzers en aanbieders (netwerkopbouw, zorgen voor verbinding).
- Doelstelling 5: Opnemen van een lokale signaalfunctie door:
o Mechels vraag en aanbod voor jongeren (voor wie schooluitval en/of
ongekwalificeerde uitstroom dreigt) te monitoren;
o en van daaruit hiaten bloot te leggen en vraag en aanbod beter op elkaar af te
stemmen.
- Doelstelling 6: Als expertisecentrum deelnemen aan Mechels overleg omtrent leerrecht,
schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom.
Deze doelstellingen en bijhorende indicatoren werden opgenomen in een overeenkomst
tussen de stad Mechelen en CLB Het Kompas voor de periode 01-01-2020 tot 31-12-2025.
De overeenkomst voorziet in een jaarlijkse toelage van 30.000 euro.
Het ontwerp van overeenkomst tussen de stad en CLB Het Kompas werd teruggekoppeld
naar de organisatie en goedgekeurd.
Het CMP is een jong project. Een groeipad voor de komende jaren werd daarom voorzien.
Via een stuurgroep wordt de ontwikkeling van de werking jaarlijks opgevolgd. Dit overleg
bestaat uit:
- voor de stad: de Schepen van Onderwijs en de contactpersoon van de Afdeling Sociaal
Beleid, Team Leerrecht en Gelijke Onderwijskansen.
- voor de vzw: vertegenwoordiger en contactpersoon
- voor de CLB’s: directeurs van vrij CLB, GO en provinciaal CLB
- voor de scholen: coördinerende directeurs van Basis en secundair onderwijs
- voor de NAFT-partners: vertegenwoordigers
- voor Centraal Meldpunt: de teamleden van Centraal Meldpunt
- andere stakeholders zoals Igemo, VDAB, provinciaal STS
De betrokken ambtenaar onderhoudt het regelmatige contact met de vzw via een
projectgroep (twee maal per trimester), volgt de stuurgroep op en informeert de stad
hierover. Hij/zij kan optreden als bemiddelaar of signaalgever ten aanzien van beide
partijen en vestigt de wederzijdse aandacht op gevoeligheden.

Financiële gevolgen
Er is een krediet van 30.000,00 euro recurrent voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025
(MJP004210) voor de uitvoering van het programma “Regionaal Centraal Meldpunt” in het
kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Het Kompas en de stad Mechelen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad Mechelen en
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Het Kompas vzw in het kader van uitvoering van
het programma ‘Regionaal Centraal Meldpunt Risicojongeren regio Mechelen’ voor de periode
01-01-2020 tot en met 31-12-2025.
(bijlage)
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