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MEEST GESTELDE VRAGEN en antwoorden over het GROEPSTRAJECT van NAFT WAAS 

 

 
In welke groep kom ik terecht? 

 
Je zal in een groep met maximum 2 andere jongeren begeleid worden. Met jou erbij dus 

maximum 3.  

 
Die jongeren komen net als jij uit scholen in Sint-Niklaas, Temse, Stekene, Beveren-Waas of 

Kruibeke (Bazel). Of ze daar ook wonen, maakt niet uit. De jongeren kunnen alle mogelijke 
schoolrichtingen in het secundair onderwijs volgen.  

 
Al deze jongeren zijn tussen 12 en 18 jaar (gemiddeld 15). Zowel jongens als meisjes kunnen 

deelnemen.  

 
Ze hebben allemaal een probleem op school dat hun toekomst op school in het gedrang kan 

brengen. Ze krijgen allemaal van hun school de kans om hieraan te werken via een 
“groepstraject”. Na 3 weken gaan ze terug naar hun eigen klas.  

 

Elke groep is anders: er kunnen jongeren zijn met hetzelfde probleem als jij en jongeren met 
een ander probleem, sommigen kunnen ongeveer even oud als jij zijn, anderen kunnen iets 

jonger of ouder zijn.  
 

Een school kan vragen dat je 2 weken voor de tocht al af en toe begeleid wordt, of dat je 
ergens buiten de school kan meewerken om iedereen een beetje tot rust te laten komen. Voor 

iedereen in de groep kan dat anders zijn: de ene jongere zal al een paar keer naar NAFT 

WAAS geweest zijn of ergens meegewerkt hebben, de andere niet.  
 

Wat staat er in de tocht op het programma?  
 

Je vertrekt op dag 1 van de tocht ’s ochtends met de trein. Om 11u45 stap je van de trein en 

wandel je tot ongeveer 18u. Het is een gewone staptocht over paadjes en wegen, geen 
survival. Onderweg zijn er pauzes op vaste plaatsen. ’s Avonds verblijf je binnen, kan je 

douchen en eten. Je slaapt ’s nachts in een bed, zeker niet in een tent.  
 

Op dag 2 ontbijt je, begin je om 9u30 te wandelen tot ongeveer 17u30, opnieuw met pauzes. 

Na eten en douchen slaap je opnieuw binnen in een bed.  
 

Op dag 3 wandel je niet meer maar doe je buiten avontuurlijke samenwerkingsopdrachten. 
Om 16u stoppen die opdrachten en neem je de trein, om 19u ben je in Sint-Niklaas.  

 
Is NAFT WAAS een soort strafkamp of instelling?  

 

 Nee, helemaal niet.  
 

Je gaat na de schooluren gewoon naar huis zoals je op school doet (behalve de 2 nachten 
tijdens de tocht). Het is dus geen instelling. 

 

De tocht is niet gemakkelijk maar iedereen van 12 tot 18 jaar kan dit. Je kampeert niet maar 
eet en slaapt binnen. Een traject van NAFT WAAS is niet bedoeld om je te straffen maar om je 

te helpen om het beter te doen. Het is dus helemaal geen strafkamp.  
 

Wat doe je na de tocht in NAFT WAAS precies?  
 

De meeste voormiddagen zijn er groepsgesprekken die je doen nadenken over allerlei thema’s 

die belangrijk zijn om het op school beter te doen. De manier waarop een thema 
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aangesneden wordt, is altijd anders: met een spel, een video, een vragenlijstje, een actieve 

opdracht op verplaatsing, en zo verder.  

 
De meeste namiddagen werk je aan een project voor een goed doel waar je samen met je 

groepje voor kiest. De bedoeling is dat je samen iets maakt of voorbereidt dat je op het einde 
van het traject uitvoert.  

 

Op 1 à 2 momenten per week (meestal woensdagvoormiddag) doe je nog iets anders: dan 
maak je schoolwerk dat jouw school bezorgd heeft.  

 
Daarnaast zijn er nog enkele dingen niet in groep maar met jou alleen: een wekelijks gesprek 

met een begeleider bijvoorbeeld. Halfweg de periode is er een oudercontact. In de tweede 
week ga je op school even op bezoek voor een gesprek.  

 

Mis ik niet teveel lessen, toetsen en taken?  
 

De school zal vanaf de tweede week schoolwerk bezorgen aan NAFT WAAS. Dat kunnen 
taken, te studeren toetsen, in te vullen of over te schrijven nota’s, computeropdrachten of 

nog andere dingen zijn. Vanaf de tweede week wordt er minstens 1 voormiddag per week 

vrijgehouden om dit schoolwerk te helpen maken (meestal woensdag). 
 

Er wordt vanaf dan ook elke dag huiswerk meegegeven als er voldoende gebracht is door 
jouw school. Er kunnen tijdens de uren ook nog extra momenten gepland worden om aan 

schoolwerk te werken (bijvoorbeeld om een overhoring te maken).  
 

Wat kost deelnemen aan het GROEPSTRAJECT van NAFT WAAS? 

 
Deelnemen is altijd gratis.  

 
Voor de tocht heb je niets speciaal nodig, omdat er gratis materiaal geleend kan worden van 

NAFT WAAS.  

 
Wie zijn de begeleiders? 

 
Er zijn 4 begeleiders in NAFT WAAS, 1 mannelijke en 3 vrouwelijke. Je zal slechts 2 

begeleiders vaak zien. De begeleiders staan los van de school.   

 
Na de tocht krijg je een persoonlijke begeleider toegewezen die de individuele gesprekken 

met je doet. Ook het oudercontact, de gesprekken met de school en CLB, en je nadien nog 
steunen, zal allemaal door jouw eigen persoonlijke begeleider worden gedaan.  

 
Ik ken NAFT WAAS niet, is dit iets nieuw? 

 

Nee, NAFT WAAS bestaat al sinds 2002 en heette vroeger Time Out. Veel scholen werken 
sinds dan al samen met het project, enkele scholen zijn later aangesloten. Er bestaan NAFT 

projecten in heel Vlaanderen. 
 

We vinden reclame maken niet nodig. NAFT WAAS moet enkel bij de juiste mensen bekend 

zijn zoals directie, leerlingbegeleiding en CLB. Daarom kennen weinig leerlingen of ouders 
NAFT WAAS.  

 
Ben ik nog in orde met de leerplicht tijdens de periode in NAFT WAAS? 

 
Als je elke dag aanwezig bent, ben je volledig in orde met de leerplicht. Na je traject bezorgt 

NAFT WAAS een aanwezigheidsattest aan jouw school. 

 
 


