
Try-Out
Een alternatief dagbestedingsproject



Try-Out
Samenwerking tussen 2 VZW’s



Team van Try-out.

Jongeren                                

Begeleiding: Ewoud Lemmens

Partners en vrijwilligers

Coördinator: Pats van Crombruggen 

Verschillende top- stagiaires !



Het doel van Try-Out

Jongeren een plek bieden om op adem te komen en weer zo 
snel mogelijk laten aansluiten bij het regulier onderwijs, 
werkaanbod of evt. doorverwijzen naar een passend 
hulpverleningsproject.

Try-Out biedt een (actie)plek waar jongeren terug 

kunnen ontdekken waar hun goesting zit, talenten kunnen 

ontplooien en ervaren hoe ze met hun talenten iets kunnen 

betekenen voor anderen.

Waar we vooral doén gedurende enkele dagen per week.

"Ik kan" is belangrijker als "ik moet"



Onze waarden

 Realiseren van iets tastbaars

 Een plek om te zijn, een vrijplaats

 Een plek voor talenten

 Een plek om zichzelf te ontdekken

 Positief krachtgericht

 Meerzijdige partijdigheid

 Laagdrempelig en toegankelijk

 Authentiek

 Met de natuur/in de stad



Onze Methodieken
Halen de mosterd bij:

Institutionele Pedagogiek

Verbindende Methodieken

 Eigen kracht conferenties

 Ronde tafel gesprekken.

Deblokerende Methodieken

 Ervaringsgerichte projecten

Herstelgerichte Methodieken

 Pro-actieve cirkel ! Elke ochtend en 

avond!

 Restauratieve cirkels.

 Hergo moderator



Identiteit.

 Try-Out is een 

dagbestedingsproject voor 

Nederlandstalige jongeren uit 

Brussel of Vlaams Brabant tussen 

12 en 18 jaar die nood hebben 

aan een alternatieve 

dagbesteding. Omdat ze niet 

meer(volledig) aansluiten bij het 

onderwijs, of die uitvallen op 

school, werk of een lopend 

hulpverleningstraject.



Hoe aanmelden ?

 Voor Brussel: Via Meldpunt Kans Brussel

 Voor Vlaams Brabant: via meldpunt.si Vlaams-Brabant. Login van CLB 

medewerkers online

 Hulpverlening: rechtstreeks Module ondersteunende begeleiding

 !!! Er zijn ook combinatietrajecten mogelijk!!! Alles kan, niets moet!

Na de aanmelding te ontvangen van het meldpunt organiseren wij samen 

met CLB of hulpverlening een ronde tafel voor een Try-out 

kennismakingsgesprek! Een intakegesprek maar in een ultra light versie ;-)



Dagverloop

 9u30

 De startcirkel, proactieve 
cirkel

 Taken van de 
dag bespreken en 
verdelen

 Atelierwerking

 Samen koken, eten en 
afwassen

 Atelierwerking

 Eindcirkel, proactieve cirkel

 15u30



Onze 2 ( basis )( vaste ) actie plekken

Vilvoorde: ATS-gebouw Brussel: Allee du Kaai



Vilvoorde ATS Gebouw



VZW Toestand: Allee du kaai



Onze optionele Actieplekken…

Het Neerhof,Dilbeek.

N.: “Deze soorten activiteiten (bijvoorbeeld naar de boerderij 
gaan) vind ik motiverend. Het geeft mij inspiratie om verder te 
gaan.”



Het Zennelab, Vilvoorde



Verschillende partners:

- Beeldenstorm.

J. “Op Try-Out is er veel vrijheid. Op school is het anders want 
op school MOET je doen terwijl hier moet je niets, je WILT iets 
doen. “



Weerstaan:

Rots en water/Aikido/Boksen,…



Metal & Wood Vilvoorde

J.: “Ik kom naar Try-Out zodat 
alles zo snel voorbij gaat. Als ik 
op Try-Out zit dan denk ik niet 
teveel aan de problemen die ik 
momenteel heb .”



!Drops



Jes Brussel



Onze droom ?

• Een plek om te ‘zijn’, een groene plek,
in de buurt van de stad!

waar jongeren op adem kunnen komen,
waar jongeren herontdekken wat hen boeit,
waar natuur en dieren bondgenoten zijn van de begeleiders 
en jongeren
om hen opnieuw een (schools) perspectief te bieden

• Een netwerk van projecten dagbesteding
waar respect is voor ieders werking en initiatief
waar openheid en transparantie de samenwerking draagt
om expertise verder uit te bouwen
om beleidsgericht te werken met vereende kracht
om de regionale spreiding goed af te stemmen



Als afsluiter nog wat beeldmateriaal…

Bedankt !



Toelichting 

KANS Centraal 

Meldpunt Brussel
EVA TROGH (COÖRDINATOR KANS EN SAMEN TEGEN SCHOOLUITVAL)



Opstart KANS Centraal Meldpunt 

Brussel

 Vanaf 1/09/17

 Vraag uit verschillende hoeken

 Vraag vanuit VGC naar centraal meldpunt

 Expliciete nood vanuit het netwerk Samen tegen 

schooluitval aan een centraal informatie- en 

meldpunt

 Vraag naar optimalisatie van bestaande MSI 

(Meldpunt Schoolexterne Interventies)



Vormgeving

 Opstart op 1/09, operationeel voor SO vanaf eind 

september, voor basis vanaf na de herfstvakantie

 Team gedetacheerde CLB-medewerkers

 Aansturing: Triptiek (3 Brusselse CLB’s)

 Financiering: vnl VGC



Doelgroep

Kinderen en jongeren

 die ofwel school lopen in Brussel, ofwel in Brussel wonen,

 die ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school,

 van 6 tot 20 jaar,

 waarbij schoollopen (al dan niet tijdelijk) moeilijk loopt,

 waarbij het opportuun is om op zoek te gaan naar een 
schoolflankerende ondersteuning/tijdelijk 
schoolvervangend initiatief.

Groepen leerlingen waarbij de interacties moeilijk verlopen 
(pesterijen, klassikale interactieproblemen, anders 
samengestelde groepen) in de Brusselse Nederlandstalige 
scholen.



Concrete werking

Leerling

KANS Centraal 

Meldpunt Brussel

Informatie

Ouder NetwerkSchool

Traject op maat



Aanmelden voor leerlinggerichte 

interventie: 2 mogelijkheden

CLB OuderLeerling

Onthaal KANS
Digitale 

aanmelding

IntakeTeam



Naar een traject op maat

Ronde

tafel

Leerling, ouder, school, CLB, 

eventuele netwerkpartner, KANS

Traject op 

maat

Eén aanbieder of combinatie van 

aanbieders

Schoolexterne interventie EN/OF 

hulpverlening



Verder verloop van het traject

 KANS legt de nodige contacten voor opstart 

traject

 Eens traject is opgestart, volgen aanbieder en 

CLB samen traject op, tussentijdse evaluaties

 Indien geen school, KANS = rol CLB

 Indien bijsturing traject nodig: bijkomende 

rondetafel met KANS

 Bij afronding traject: evaluatie van leerling, 

ouder en school



Rechtstreekse partners

 Try-out

 Abrusco: individuele begeleidingstrajecten, 

leerplekleren (vroeger leerrecht), herstelgerichte acties, 

klasinterventies, jongerencoaching

 Weer-Staan: klasinterventies, individuele begeleiding, 

groepen ikv weerbaarheid (Rots & water) 

 YAR

 Dagbestedingsprojecten/zorgboerderij (vnl in de rand, 

zoals de Bakermat, Huppeldepup, Wereld van Indra)

 Tigo: therapeutische dagbesteding (OBC Espero)



Bredere oriëntering 

 Hopon

 Ondersteuningsnetwerken

 Solidariteit van het gezin

 JAC

 CGG

 Integrale jeugdhulp

 Heroriëntatie

 Groeipad



Praktisch

Website: www.kans.brussels

http://www.kans.brussels/

