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MEEST GESTELDE VRAGEN en antwoorden over het KLASTRAJECT van NAFT WAAS 

 

 
Wat is het programma op dag 1, de samenwerkingsdag met heel de klas? 

 
Heel je klas komt op dag 1 naar een scoutsdomein in Sint-Niklaas: scoutsdomein de Olmen. 

Hoe je daar geraakt wordt op voorhand goed afgesproken met je school zodat je je geen 

zorgen moet maken.  
 

Tijdens deze dag krijg je samenwerkingsopdrachten. Dit zijn uitdagende en leuke opdrachten 
die je als groep kan laten slagen als je op een goede manier samenwerkt. 

 
’s Middags maakt je samen smossen klaar. De begeleiders brengen hier alles voor mee, je 

moet enkel drinken en eventueel een snack voor de pauzes meebrengen.  

 
Het doel van deze dag is om in je klas te zien hoe iedereen met elkaar om gaat, welke sfeer 

er is en wie graag welke rol neemt in de groep. De dag mag zeker ook leuk zijn voor 
iedereen.  

 

Wat is het programma op dag 2, de nabesprekingsdag met heel de klas? 
 

Op dag 2, kom je een halve dag met heel de klas naar de lokalen NAFT WAAS. Dit is in de 
Kazernestraat 35 in Sint-Niklaas. Hoe je daar geraakt wordt op voorhand goed afgesproken 

met je school zodat je je geen zorgen moet maken. 
 

Op dag 2 wordt er onder begeleiding van een NAFT WAAS begeleider een klasgesprek 

gevoerd. Tijdens dit gesprek hebben we het over de samenwerkingsdag van de dag voordien, 
hoe jullie deze ervaren hebben en hoe jullie manier van samenwerken was. We hebben het 

ook over wat er goed loopt en wat minder goed. Je kan tijdens dit gesprek ook kwijt hoe je je 
voelt in de klas en ideeën geven hoe er aan sommige dingen iets kan veranderen.  

 

Wat moet ik meenemen op dag 1 en dag 2? 
 

Op dag 1: Voor het middageten zorgt NAFT WAAS. Daarom moet je enkel snacks en drankjes 
voor de pauzes in de voormiddag en namiddag meenemen. Verder zeker warme kledij die vuil 

mag worden en regenkledij (ook waterdichte schoenen zijn aangeraden). Alle opdrachten 

gaan buiten door, ook als het regent. Als het hevig regent, zullen we wel af en toe schuilen 
maar niet heel de tijd.  

 
Op dag 2: niks speciaal.  

 
Is een klastraject teambuilding?  

 

Een klastraject is veel meer dan teambuilding.  
 

In dag 1 zit wel een stukje teambuilding, maar dat dag 1 een toffe dag voor iedereen wordt, 
is niet het enige doel. NAFT WAAS wil ook zien wat je klas doet als een opdracht moeilijk is. 

 

Dag 2 en de tweede & derde week van het klastraject zijn geen teambuilding. Die momenten 
zijn minstens even belangrijk. Ze mogen zeker tof zijn, maar dat is niet het hoofddoel.  

 
Is een klastraject een straf? 

 
Nee, helemaal niet. Voor een klastraject vraagt de school jouw medewerking maar dat hoeft 

helemaal niet vervelend te zijn.  

 



2 

 

Met een NAFT WAAS klastraject wil de school iets verbeteren aan de sfeer in je klas. Alle 

leerlingen werken mee aan oplossingen. Je hebt dus iets te zeggen over wat er kan 

veranderen en hoe.  
 

Dit kost de school meer tijd, maar je klas kan er meer uit leren dan straf. Een straf geven zou 
voor de school veel gemakkelijker zijn. Maar je leert er weinig van en hebt niets te zeggen bij 

het zoeken naar oplossingen.  

 
Wat met de lessen die onze klas mist? 

 
Om het zo goed mogelijk te doen op school, is een goede sfeer belangrijk. Daarom geeft je 

school nu voorrang aan een klastraject.  
 

De leerstof van dag 1 en 2 wordt gewoon later gegeven. Als de sfeer goed is na het 

klastraject, zal les volgen ook vlotter gaan.  
 

Als jij nog verder individueel begeleid wordt, zal de leerstof die je mist bijgehouden worden.  
 

Wat kost deelnemen aan een klastraject? 

 
Deelnemen aan een klastraject is altijd gratis.  

 
Ik doe zelf niks mis, waarom vraagt de school dan mijn medewerking? 

 
Iedereen is even belangrijk in een klas. Ook als je niets mis doet, is je mening dus belangrijk. 

Anderen kunnen van jouw mening leren. NAFT WAAS zorgt dat iedereen zijn mening kan 

geven, ook wie zijn mening misschien nog nooit gegeven heeft. Je kan ook mensen die 
werkpunten hebben steunen in hun goede voornemens. En wie weet kunnen anderen jou wel 

tips geven die je nooit verwacht had.  
 

Waarom niet gewoon een klasgesprek?  

 
Een klasgesprek staat op dag 2 op het programma, maar een NAFT WAAS klastraject is veel 

meer dan een klasgesprek.  
 

NAFT WAAS ziet ook hoe iedereen op dag 1 met elkaar omgaat bij opdrachten, en dat buiten 

de klas. In week 2 en 3 wordt individueel aan verbeterpunten gewerkt met verschillende 
leerlingen. In vertrouwen met een begeleider praten zonder klas of leerkrachten erbij en 

afspraken maken met de ouders erbij, kan niet in een klasgesprek.  
 

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

Jouw ouders zijn heel belangrijk. Daarom start een klastraject met een brief naar alle ouders. 

Ouders mogen voor het klastraject start zeker hun mening meegeven aan de school.  
 

Na dag 2 worden leerlingen gekozen voor verdere individuele begeleiding. Hun ouders krijgen 
hierover van de school telefonisch informatie en antwoorden op al hun vragen. Deze ouders 

mogen voor meer details ook altijd NAFT WAAS contacteren. Dat mag voor, tijdens of na de 

individuele begeleiding.  
 

Op het afrondend gesprek van die leerlingen worden de ouders altijd uitgenodigd. Ze kunnen 
dan details horen waarover het in NAFT WAAS ging, hun eigen mening geven en mee 

afspraken maken.  
 

Ouders van leerlingen die niet individueel begeleid werden, mogen ook zeker informatie 

vragen aan de school over het resultaat van het klastraject. De school krijgt na het klastraject 
alle nodige informatie van NAFT WAAS om de ouders te informeren. Dit gebeurt wel met 

respect voor de privacy van andere individuele leerlingen.  
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Wie kiest er de leerlingen die nog individueel begeleid worden?  

 
Dit wordt gekozen na dag 1 en dag 2. NAFT WAAS doet dan een voorstel dat met je school en 

het CLB besproken wordt. NAFT WAAS kiest na die bespreking definitief de leerlingen samen 
met je school en het CLB.  

 

Hoe worden de leerlingen gekozen die nog individueel begeleid worden?  
 

NAFT WAAS kiest verschillende leerlingen die verandering kunnen brengen in een klein of 
groot element van de sfeer. Die leerlingen doen niet noodzakelijk zelf veel “mis”. Het kan ook 

dat ze gewoon betere keuzes kunnen maken die een invloed zullen hebben op 
medeleerlingen.  

 

Het kunnen leerlingen zijn die zelf geen idee hebben wat beter kan. Sommige gekozen 
leerlingen weten wel wat er mis gaat, maar weten niet hoe dat op te lossen. Leerlingen 

kunnen ook gekozen worden om conflicten die aanslepen uit te praten. NAFT WAAS baseert 
zich ook een stukje op hoe het schooljaar tot dan al gelopen is.  

 

Wie zijn de begeleiders? 
 

Er zijn 4 begeleiders in NAFT WAAS: 2 mannelijke en 2 vrouwelijke. De begeleiders staan los 
van de school.  Je zal maximum 3 van deze begeleiders zien op de samenwerkingsdag en 

maximum 2 op de nabesprekingsdag.  
 

Als je gekozen wordt om nog verder begeleid te worden, krijg je één persoonlijke begeleider 

die de gesprekken met jou voert en het afrondend gesprek op school met jou doet.  
 

Wat staat er op het programma als je nog individueel begeleid wordt?  
 

In week 2 en 3 heb je 1,2 of 3 gesprekken van 2u met een NAFT WAAS begeleider.  

 
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.  
 

Op het einde van de individuele begeleidingen 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. 
 

Er wordt ook soms gekozen om enkele jongeren uit de klas in een klein groepje te begeleiden. 

 
Ga je tussendoor naar school als je nog individueel begeleid wordt? 

 
Naast de uren individuele begeleiding in week 2 en 3 volg je gewoon je lessen.  

 

Wat met toetsen en taken die je mist als je nog individueel begeleid wordt? 
 

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

De school verwittigt bij de start van de individuele begeleiding 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.  
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Is de individuele begeleiding na maximum 3 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 de begeleiding heel veel 
langer blijft duren.  

 

Blijft wat je vertelt in de individuele begeleiding 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 tijdens de individuele begeleiding. 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.  

 
Ben je nog in orde met de leerplicht als je nog individueel begeleid wordt? 

 

Als je aanwezig bent op dag 1 & 2 en op de dagen dat je eventueel nog verder individueel 
begeleid wordt, dan ben je volledig in orde met de leerplicht. Na het klastraject bezorgt NAFT 

WAAS een aanwezigheidsattest aan jouw school. 
 

Wat na het klastraject? 
 

Op het einde van een klastraject worden er altijd afspraken gemaakt. Dat zal altijd met de 

individueel begeleide leerlingen zijn, maar er kunnen ook afspraken met de hele klas gemaakt 
worden. De klas krijgt nadien de kans om het beter te doen met die afspraken, die de school 

zal bewaken.  
 

Alle leerkrachten krijgen van NAFT WAAS de nodige informatie over het klastraject. Zo kennen 

ze ook alle gemaakte afspraken.  
 

Als de school dit wil, kan NAFT WAAS na een paar weken of maanden nog een korte activiteit 
organiseren voor de klas. Meestal zal dat iets klein in de klas zijn. Maar NAFT WAAS kan ook 

nog een gesprek hebben met individueel begeleide leerlingen. Leerlingen mogen altijd vragen 

nog een gesprek met de NAFT WAAS begeleider te krijgen.  
 

Is NAFT WAAS niet iets met een trektocht?  
 

Er is geen trektocht in een klastraject.  
 

NAFT WAAS biedt ook 2 andere vormen van begeleiding. Die zijn niet bedoeld voor klassen. 

In één daarvan zit wel een trektocht.  
 

Ik ken NAFT WAAS niet, is dit iets nieuw? 
 

Nee, het 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 
WAAS 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.  


