Bijlage 19: Arktos1
Arktos vzw is een vormingsorganisatie die met maatschappelijk kwetsbare jongeren
werkt. De doelgroep zijn jongeren van 12 tot 25 jaar die zoeken naar een antwoord op
specifieke problemen op verschillende levensdomeinen, arbeid, welzijn, onderwijs,
vrije tijd of woonomgeving. Via actieve vorming binnen projecten op deze verschillende
levensdomeinen worden jongeren versterkt om hun mannetje te staan in de
maatschappij. Daarnaast wordt de overheid gesignaleerd waar het beleid niet aansluit
bij de noden van deze jongeren.
Tot slot wordt ondersteuning geboden aan alle partners die met deze doelgroep aan
de slag gaan, zoals: leerkrachtenteams, lokale jeugdwerkers, begeleiders van een
brugproject,
een
team
maatschappelijk
werkers
van
een
OCMW,
leefgroepbegeleiders, vrijwilligers uit het reguliere jeugdwerk, ...
Enkele projecten toegelicht:

Korte time-out
Eén van de doelstellingen is het voorkomen van schooluitval bij jongeren die in het
secundair onderwijs vastlopen op school. Het gaat om beginnende, individuele
problemen die de schoolcarrière van de jongere in het gedrang kunnen brengen. De
korte time-out is een aanvulling op de schoolinterne hulpverlening en wordt preventief
ingezet. Elke korte module kent volgende structuur: kennismaking, wat is er aan de
hand?, hoe kan het anders?, hoe nu verder in de school?.

Lange time-out
Een lange time-out is er voor jongeren uit het secundair onderwijs, die vastlopen op
school of die om de één of andere grondige reden een rustperiode nodig hebben. Het
gaat om ernstige, schoolgebonden problemen waarbij de schoolinterne hulpverlening
niet toereikend is. De jongeren volgen gedurende 4 weken een intensieve vorming
rond hun persoonlijke doelstellingen. De uiteindelijke doelstelling is de herinstap op
school. Het gaat niet enkel om de jongere in kwestie, ook de klas en leerkrachten zijn
betrokken partij.

Persoonlijk ontwikkelingstraject (POT)
Het persoonlijk ontwikkelingstraject houdt in dat jongeren tussen 15 en 18 jaar uit het
deeltijds beroepssecundair onderwijs geactiveerd en gemotiveerd worden. Er wordt
gewerkt aan sociale en persoonlijke vaardigheden met het oog op een herinstap in de
maatschappij: onderwijs, tewerkstelling, …
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Er is ook een klassikaal vormingsaanbod, zoals een training in weerbaarheid en
zelfbeheersing in de laatste graad van het lager onderwijs of ondersteuning van de
school in haar preventieve werking rond normoverschrijdend gedrag, … .
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