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Verslag:
1. Goedkeuring verslag commissie juni 2013
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. De vernieuwde kinder- en tienerwerking (toelichting door Younes El Yousfi)
De voorzitter geeft dhr. Younes El Yousfi het woord. Dhr. El Yousfi schetst kort de
geschiedenis van de verschillende kinder- en tienerwerkingen (ktw) in Mechelen.
Sinds enkele weken maanden werkt de stad Mechelen aan een integratie van de
stadsdienst en de twee vzw’s in de vorm van een extern verzelfstandigd agentschap.
De werking van deze vzw wordt voorgesteld aan de hand van een powerpoint
presentatie die toegevoegd wordt in bijlage.
De volgende vragen worden gesteld:
Katleen Den Roover: wat wordt in deze bedoeld met huiswerkbegeleiding. Is het
louter en alleen het aanbieden van een plaats of gebeurt er toch meer?
Younes El Yousfi: de huiswerkbegeleiding behelst veel meer dan het aanbieden van
een rustige ruimte. Op zich is dit uiteraard al een hele hulp voor kinderen die thuis
niet over de nodige rust beschikken om zich te kunnen concentreren, maar via de
huiswerkbegeleiding detecteren onze medewerkers zo veel meer. Dit illustreert vaak
ook de kloof tussen de leefwereld van het kind en de school. Een valkuil zou hierbij
kunnen zijn dat we de ouders ontslaan van elke verantwoordelijkheid ter zake. Dit
doen we duidelijk niet, integendeel. Ouders worden mee opgenomen in dit proces en
via de huiswerkbegeleiding willen we ook inspelen om de kloof tussen ouders en
school te dichten. We moeten echter rekening houden met de positie van de ouders.
Sommige ouders zijn laaggeschoold, andere hoger geschoold. Binnen een
multiculturele groep zien we beide groepen aanwezig en beiden vragen een andere
aanpak. Ouders die zelf een opleiding hebben genoten, kunnen zelf veel doen en
worden betrokken ter versterking van anderen. Differentiëren is de boodschap?
Het is niet altijd makkelijk om de verwachtingen naar onze medewerkers correct te
kaderen. Zo schakelen we soms studenten 3°jaar van de lerarenopleiding in. Van zo’n
mensen kan je verwachten dat ze remediërend optreden, zij hebben hiervoor
gestudeerd. Dit mag echter niet de verwachting zijn ten aanzien van jeugdwerkers.
De voorzitter vraagt of het in die zin niet mogelijk is om gepensioneerde leerkrachten
aan te trekken?
De uitbouw van een vrijwilligerspool is een belangrijk aandachtspunt van de vzw.
Zineb El Boussaadani: vult aan door te stellen dat er ook een samenwerking kan
aangegaan worden met Prisma en/of het clb?
Younes El Yousfi: stelt dat Prisma als integratiecentrum via het decreet hierop kan
aangesproken worden. Voor de ktw is huiswerkbegeleiding een kernopdracht maar we
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Johan De Vleeshouwer: hoeveel kinderen worden er bereikt binnen de ktw in
Mechelen?
Younes El Yousfi: dat wisselt wijk per wijk. Laat ons zeggen gemiddeld een 20 à 30
aanwezige kinderen per werking, in totaal dus meer dan 100. Soms moeten we hier
ook een stop op zetten om een kwalitatieve begeleiding te kunnen garanderen.
Johan De Vleeshouwer: hoe
doelgroepen bereiken?
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Younes El Yousfi: de verschillende werkingen bestaan uiteraard al langer dan
vandaag. In het algemeen worden kinderen aangetrokken door het vrijetijdsaanbod,
leuke activiteiten dus, en worden ze zo toe geleid naar de huiswerkbegeleiding. In
een aantal gevallen stellen ouders specifiek de vraag voor hun zoon of dochter of
komt er een vraag van een school. We starten hierbij gelukkig niet van 0 zodat vele
tussenpersonen ons al langer kennen.
Liesbet De Keersmaeker: En waar gaat dit door?
Younes El Yousfi: meestal ontplooien we een werking in onze eigen lokalen, verspreid
over de wijken. Soms gebruiken we een wijkhuis of doen we beroep op
prefabconstructies.
Johan De Vleeshouwer: Hoeveel samenwerkingsverbanden zijn er met andere
jeugdverenigingen?
Younes El Yousfi: Daar kan ik geen exact kwantitatief antwoord op geven.
Samenwerkingen uitbouwen is alleszins een doelstelling van ons. Het hangt in grote
mate af van de leiding van de vereniging, hetgeen vaak geen professionals zijn. Het
delen van lokalen kan een eerste stap zijn in een samenwerking. Met het CC, H30,
het Arsenaal is er samenwerking. Ook in het kader van de grabbelpas merken we dat
er veel kinderen uit onze wijken hier op intekenen.
Toon Diependaele: hoe verhoudt de werking zich met H30?
Younes El Yousfi: Er zijn gesprekken met de leidinggevende gepland. Ook met de
sportdienst zijn we in contact om samenwerkingen te bespreken.
Toon Diependaele: u stelt de werking hier nu voor naar kinderen. Is er ook een luik
voor jongeren en verloopt dat op dezelfde wijze?
Younes El Yousfi: Nee, de vraag die jongeren hebben is wel anders. Ons aanbod richt
zich naar kinderen en tieners toe. We hebben ook wel wat marge om kinderen
vroeger of later in te laten stromen, afhankelijk van hun persoonlijke groei. De grote
uitdaging voor een jongerenwerking, is het bieden van continuïteit. Als wij morgen
met een aanbod zouden starten op projectbasis en een jaar later weer moeten
stoppen, creëren we verwachtingen die we niet kunnen inlossen en wordt onze eigen
tienerwerking vervolgens overbelast. Vandaar dat we op zoek gaan naar partners die
onze tieners kunnen boeien wanneer ze te oud worden voor onze eigen werking.
De voorzitter sluit de commissie en bedankt Younes voor de toelichting.
Younes El Yousfi: hoopt de commissieleden een keer ter plaatse te kunnen uitnodigen
voor een ontmoeting IRL.
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