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MEEST GESTELDE VRAGEN en antwoorden over het INDIVIDUEEL TRAJECT van NAFT 

WAAS 

 
 

Waar gaat een INDIVIDUEEL TRAJECT door? 
 

In de lokalen van NAFT WAAS, in de Kazernestraat 35 in Sint-Niklaas. Dit is in het centrum en 

dichtbij het station. NAFT WAAS is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.  
 

Als je start met een individueel traject, krijg je op voorhand goed uitgelegd waar dit is. Er 
wordt dan ook met jou afgesproken op welke manier je er best geraakt. 

 
Voor wie is een INDIVIDUEEL TRAJECT? 

 

Iedereen die naar NAFT WAAS komt, heeft een probleem op school dat zijn/haar toekomst in 
het gedrang kan brengen. Iedereen krijgt van zijn/haar school de kans om hieraan te  

werken. Het doel is altijd hier iets aan proberen doen zodat het beter gaat op school.  
 

Over welk probleem het gaat, verschilt van jongere tot jongere. De ene jongere heeft moeite 

met gedrag, een andere heeft minder zin in school, sommigen hebben te maken met pesten 
of voelen zich niet goed bij hun situatie. Er zijn nog veel andere mogelijke redenen.  

 
Wat staat er in een INDIVIDUEEL TRAJECT op het programma?  

 
Een individueel traject bestaat standaard uit 5 momenten van 2 uur. Die zijn gespreid in 3 

weken. De momenten worden met jou en je ouders erbij gekozen.  

 
Op deze momenten heb je vooral veel gesprekken met de begeleider. Om de gesprekken te 

starten, krijg je telkens verschillende opdrachten. Die worden zo aangenaam mogelijk 
gemaakt. Af en toe zitten hier ook één of meer actieve opdrachten tussen. Jouw mening is 

heel belangrijk, want het gaat over jou. Er zijn geen andere jongeren bij de gesprekken. Je 

praat met 1 begeleider.  
 

Een school kan vragen dat je naast die 5 momenten ook ergens buiten de school kan 
meewerken om iedereen een beetje tot rust te laten komen. Maar dit gebeurt niet standaard 

en zal altijd eerst met jou en je ouders besproken worden. 

 
Op het einde van een traject is er op school een afrondend gesprek. Daar vertel je samen met 

je begeleider aan de leerlingbegeleiding en je ouders over de begeleiding en wat je 
voornemens zijn. Daar kunnen dan afspraken over gemaakt worden. 

 
Ga ik tussendoor naar school? 

 

Tijdens een individueel traject volg je naast de gesprekken in NAFT WAAS gewoon je lessen, 
tenzij de school daarover iets anders beslist.  

 
Wat kost deelnemen aan een INDIVIDUEEL TRAJECT? 

 

Deelnemen is altijd gratis.  
 

Is NAFT WAAS een soort strafkamp of instelling?  
 

 Nee, helemaal niet. Je gaat na de schooluren gewoon naar huis. Het is dus geen instelling. 
 

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 geen strafkamp.  
 



 

 

2 

 

Wat met toetsen en taken die ik mis? 

 

Omdat je tussendoor nog op school de lessen kan volgen, mis je niet zoveel les.  
 

De school verwittigt bij de start van het traject de leerkrachten en zal zorgen dat zij voor 
taken en toetsen rekening houden met je afwezigheid op sommige momenten. Je zal taken en 

toetsen indien nodig de volgende les krijgen.  

 
De school zal ook zorgen dat je de leerstof krijgt van de lessen die je mist. Loopt er toch nog 

iets fout, dan zal NAFT WAAS samen met de school zorgen dat dit opgelost geraakt.  
 

Is een INDIVIDUEEL TRAJECT na 5 keer afgelopen? 
 

Meestal wel, maar als er op het afrondend gesprek op school wordt beslist dat er voor jou nog 

iets extra nodig is, dan kan dit wel. Het is niet de bedoeling dat het traject heel veel langer 
blijft duren.  

 
Blijft wat ik vertel onder ons?  

 

De gesprekken met je NAFT WAAS begeleider gebeuren in vertrouwen. Zitten hier dingen 
tussen die je liever tussen jou en de begeleider houdt, dan mag je dit altijd zeggen. 

 
Je kiest zelf mee hoe je op het afrondend gesprek samen met je begeleider vertelt wat je 

geleerd hebt de periode. Voor NAFT WAAS is het belangrijk dat je eerlijk bent en dat de 
belangrijkste dingen verteld worden. Niet ieder detail moet daarvoor aan bod komen.  

 

Wie zijn de begeleiders? 
 

Er zijn 4 begeleiders: 2 mannelijke en 2 vrouwelijke. Je zal maar 1 begeleider zien. De 
begeleider staat los van de school.   

 

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 INDIVIDUEEL TRAJECT? 

 

Als je elke dag aanwezig bent wanneer we je verwachten, ben je volledig in orde met de 
leerplicht. Na het traject bezorgt NAFT WAAS een aanwezigheidsattest aan jouw school. 

 
Kunnen problemen met mensen op school opgelost worden zonder die mensen erbij?  

 

Als er andere mensen betrokken zijn bij jouw probleem op school, dan wordt dit in eerste 
plaats met jou besproken tijdens de begeleidingen. Als het een goed idee is, kan er via NAFT 

WAAS een gesprek met iemand georganiseerd worden. Dat kan met een andere leerling of 
leerkracht zijn.  

 
Mijn ouders willen hun mening geven, kan dit in een INDIVIDUEEL TRAJECT? 

 

Jouw ouders zijn heel belangrijk. Op het eerste gesprek vragen wij ze te vertellen hoe ze jouw 
probleem op school zien. Op het afrondend gesprek worden ze ook uitgenodigd. Ze horen dan 

waarover het in je traject ging, kunnen hun mening geven en mee afspraken maken.  


