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SAMENVATTING 

1 Situering 

In het voorjaar van 2008 besliste het departement Onderwijs en Vorming samen met het 
departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tot de uitvoering van een kortlopend 
onderzoeksproject voor het opstellen van ‘Beleidsindicatoren time-out’ in het domein van het 
onderwijs. 

De time-outprojecten die het onderwerp uitmaken van dit onderzoek, zijn projecten waarbij een 
leerling die ernstig probleemgedrag stelt waardoor de klassituatie onhoudbaar wordt, voor 
maximaal tien dagen bij een korte time-out en twee tot maximaal zes weken bij een lange time-out 
uit de klas wordt gehaald. In deze periode krijgt de leerling een persoonlijke begeleiding door 
iemand buiten de school. In de documenten van de overheid wordt ook de hergo-methodiek onder 
de term “time-out” gevat. Dit is een gestructureerd gespreksmodel onder leiding van een neutrale 
moderator dat plaatsvindt nadat zich een ernstig incident/conflict heeft voorgedaan en waarbij 
gezocht wordt naar een voor het slachtoffer gepast antwoord op de schadelijke gevolgen van de 
probleemsituatie. Deze samenvatting zal de term time-out in dezelfde zin gebruikt worden, tenzij 
een expliciete vermelding van hergo noodzakelijk wordt geacht. De overheid heeft met de inzet van 
time-out twee doelen voor ogen. Time-out heeft enerzijds tot doel het re-integreren van de jongere 
in de bestaande onderwijsvoorzieningen, bij voorkeur in de school en de onderwijsvorm of 
studierichting waar de jongere ingeschreven was, behalve als in het belang van de jongere andere 
keuzes wenselijk zijn. Ten tweede heeft de time-out tot doel bij de scholen veranderingsstrategieën 
te stimuleren die schooluitval moet voorkomen1.  

In dit onderzoek worden de eerste twee jaren van de structurele implementatie, namelijk het 
schooljaar 2006-2007 en 2007-2008 onder de loep genomen. Het gaat hier om een totaal van 387 
lange time-outs, 1243 korte time-outs en 99 hergo’s. Deze worden nader bekeken met de 
bedoeling om relevante beleidsindicatoren aan te reiken. 

Waar de vorige onderzoeken het werk waren van onderzoeksteams die zelf nauw verbonden 
waren bij het introduceren van beide methodieken in Vlaanderen, kwam het onderzoek nu terecht 
bij een onderzoeksgroep die los staat van de experimentfase van beide projecten. Het onderzoek 
liep van 1 augustus tot 31 december 2008 en duurde dus 5 maanden. 

2 Onderzoeksvragen 

De goedgekeurde onderzoeksaanvraag splitst de onderzoeksopdracht uit over vier 
onderzoeksluiken. 

                                                
1 Art.1 § 3 Besluit Vlaamse Regering 5 mei 2006 betreffende de toekenning van subsidies aan time-
outprojecten voor welzijn en onderwijs, B.S. 17 juni 2006. 
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De overheden die aan de basis liggen van de onderzoeksopdracht instrueren dat de 
onderzoeksopdracht in eerste instantie moet bestaan uit (a) de analyse van de kenmerken die 
typerend zijn voor leerlingen die in de reeds genoemde schooljaren geparticipeerd hebben aan 
time-outprojecten. Verder moet worden nagegaan of (b) er op basis van de gegevens die vermeld 
worden op de registratieformulieren2 veralgemeenbare uitspraken kunnen worden gedaan over de 
behoefte aan time-outprojecten in Vlaanderen. 

Dit onderzoeksopzet vertaalt zich in de volgende twee onderzoeksvragen: 

- Wat zijn de kenmerken (demografisch, sociografisch, onderwijsrichting, probleemdomeinen, 
hulpverleningsgeschiedenis, etc.) van de leerlingen die aan time-outprojecten, die 
gesubsidieerd zijn door het departement Onderwijs en Vorming en het agentschap 
Jongerenwelzijn, deelnemen? 

- In welke mate verschillen deze kenmerken naargelang van het soort project (lange time-
out, korte time-out, hergo)? 

De overheid wil via dit onderzoek bovendien een gedeeltelijk inzicht krijgen in de effectiviteit van de 
time-outprojecten. De onderzoekers worden verzocht om hun evaluatie te steunen op (a) de 
perceptie van de scholen en (b) de feitelijke invloed van de interventie op de verdere 
studieloopbaan van de leerling (behoud van de leerling in de school/richting/klas gedurende de rest 
van het schooljaar, het aan de leerling uitgereikte attest, etc.).  

Dit onderzoeksonderdeel stelt zich tot doel om de volgende vragen te beantwoorden: 

- Hoe percipieerde de school de effectiviteit van het time-outproject? 

o Zorgde het project voor een versterking van het schoolteam inzake het voorkomen 
van en omgaan met een dergelijke problematiek? 

o Zorgde het project voor een reductie in de gedragsproblematiek en een neutralisatie 
van de probleemsituatie voor de jongere zodat deze zich op langere termijn blijvend 
kan handhaven in de school? 

- Hoe  verloopt de schoolloopbaan van de jongere na het volgen van een time-outproject? 

Aansluitend hierbij werd de onderzoekers de vraag gesteld om, op basis van de beschikbare 
literatuur, een vragenbatterij te ontwikkelen die in eerste instantie bedoeld is om de 451 
deelnemende scholen, per geregistreerd dossier, te enquêteren en zodoende een antwoord te 
krijgen op alle vooropgestelde onderzoeksvragen. Deze vragenlijst werd in tweede instantie 
verbeterd en aangepast om scholen, CLB’s en projecten in staat te stellen hun eigen aanpak te 
evalueren en bij te sturen om nog beter tegemoet te komen aan de vooropgestelde doelstellingen: 

                                                
2 Voor elke time-out en hergo wordt door de organisatie die dit project of initiatief zal uitvoeren in opdracht 
van de Vlaamse overheid een officieel registratieformulier ingevuld.  
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- Het reduceren van de gedragsproblematiek en het neutraliseren van de probleemsituatie: 
de leerling moet zich binnen de school op langere termijn blijvend kunnen handhaven mits 
een handelingsplan opgesteld wordt door het CLB. 

- Het versterken van het schoolteam in het voorkomen van en omgaan met een dergelijke 
problematiek. 

Het onderzoek moet daarnaast ook belichten of er nog andere factoren zijn, zoals de aanwezigheid 
van andere time-outprojecten die geen subsidies ontvangen van de opdrachtgever, die bepalen 
hoe groot de behoefte is aan projecten die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid. 
Dit onderzoeksonderdeel vertaalt zich in de volgende onderzoeksvragen: 

- Zijn er nog andere factoren dan de leerlingenkenmerken die invloed hebben op het huidige 
aanbod van time-outprojecten (en het gebruik ervan) in Vlaanderen? 

- Kunnen op basis van deze kenmerken objectieve en meetbare indicatoren worden 
geconstrueerd die het mogelijk maken veralgemeenbare uitspraken te doen over de 
mogelijke behoefte aan time-out in Vlaanderen (naargelang de regio, etc.)? 

In het laatste onderzoeksluik wordt een brug geslagen tussen de vorige drie onderzoeksluiken en 
wordt er gezocht naar een beperkt aantal interferenties. 

De onderzoeksvragen die hier aan bod komen, zijn: 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en 
het verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang de kenmerken 
van de leerling? 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en 
het verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang het soort project 
(korte time-out, lange time-out, hergo)? 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en 
het verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang het aanwezige 
aanbod van time-outprojecten in de regio? 

Het antwoord op deze vergelijkende vragen gebeurt aan de hand van statistische 
analysemethoden die worden toegepast op de verzamelde data uit de vorige onderzoeksluiken. 
Het gaat hier meer bepaald om de data uit de registratieformulieren zoals ter beschikking gesteld 
voor dit onderzoek door de overheid en de data die verzameld werden via de vragenlijsten die in 
het kader van dit onderzoek werden opgesteld en rondgestuurd. 

3 Methode 

Om een antwoord te bieden op de onderzoeksvragen hebben we drie vragenlijsten ontwikkeld: een 
vragenlijst op dossierniveau die diende ingevuld te worden door de persoon die het nauwst bij de 
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time-out betrokken was, een vragenlijst op schoolniveau die peilt naar de schoolkenmerken en die 
diende ingevuld te worden door de directie van de 451 deelnemende scholen en tot slot een derde 
korte vragenlijst om andere niet gesubsidieerde time-out- en hergo-projecten in kaart te brengen.  

De vragenlijsten op dossierniveau en schoolniveau zijn begin oktober 2008 naar alle scholen die in 
de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 een leerling hebben doorverwezen naar een time-
outorganisatie (N=451), verstuurd via mail. Omdat we onmogelijk konden achterhalen wie de time-
out van de leerling(en) van nabij heeft opgevolgd, vroegen we aan de directie om de vragenlijst op 
dossierniveau aan de juiste perso(o)n(en) door te spelen binnen de school. Verder hebben de 
time-outprojecten aan elke school, waar ze een leerling begeleid hebben, een overzichtslijst 
bezorgd met de dossiernummer(s) van de betreffende leerling(en). Het betreffende dossiernummer 
moest voor elke deelgenomen leerling aan time-out op de vragenlijst op dossierniveau ingevuld 
worden. Om de responsgraad te verhogen werd op 13 oktober 2008 een herinneringsmail 
verstuurd naar alle scholen die niet alle vragenlijsten voor deze datum invulden. Op 21 oktober 
2008 werd er een tweede herinneringsmail verstuurd naar de scholen met de mededeling dat ze 
tot en met 27 oktober 2008 de kans hebben de vragenlijst(en) in te vullen. Om de respons op de 
vragenlijst op dossierniveau te verhogen, meer bepaald op de dossiers die betrekking hebben op 
een hergo, hebben we de scholen die nog geen vragenlijst voor een hergo-dossier hadden 
ingevuld, telefonisch gecontacteerd. Aan de scholen die niet reageerden voor 28 oktober 2008, 
stelden we eind november per mail de vraag waarom ze de vragenlijst(en) niet hadden ingevuld.  

De derde vragenlijst die tot doel had andere niet gesubsidieerde time-outprojecten in kaart te 
brengen werd begin november 2008 verstuurd naar alle Vlaamse secundaire scholen Enerzijds 
werd een mail opgesteld voor de scholen die reeds een vragenlijst hebben ontvangen (cf. 
vragenlijst dossierniveau en vragenlijst schoolniveau) (N=451). Dit zijn de scholen die in de 
schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 één of meer (oud)leerlingen hebben doorverwezen naar 
time-out en/of hergo, gesubsidieerd door het departement Onderwijs en Vorming en het 
agentschap Jongerenwelzijn. Daarnaast is er een aparte mail verstuurd naar de scholen die geen 
time-out hebben gevoerd met de gesubsidieerde projecten (N=626) en dus nog geen mails in 
verband met de andere vragenlijsten ontvangen hebben. Op 17 november 2008 werd een 
herinneringsmail verstuurd naar de scholen die geen formulier voor deze datum invulde (N=806, 
74.8%). Aan de scholen werd meegedeeld dat het formulier uiterlijk op 19 november 2008 
beantwoord diende te worden.  

4 Resultaten 

Het onderzoek beoogde een gecontextualiseerd inzicht te leveren in de werking van de time-
outprojecten in Vlaanderen, teneinde de Vlaamse overheid de nodige beleidsinformatie te 
verschaffen rond de methodiek van time-out als preventie en aanpak van probleemgedrag. In wat 
volgt, formuleren we vanuit de resultaten van het empirisch luik per onderzoeksvraag een 
antwoord. 
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4.1 Onderzoeksluik 1: registratie 

- Wat zijn de kenmerken (demografisch, sociografisch, onderwijsrichting, probleemdomeinen, 
hulpverleningsgeschiedenis, etc.) van de leerlingen die aan time-outprojecten deelnemen?  

- In welke mate verschillen deze kenmerken naargelang van het soort project (lange time-out, 
korte time-out, hergo)? 

Uit de analyse van de registratieformulieren stelden we vast dat de leeftijd van de jongeren in een 
time-out en hergo gemiddeld 15 jaar is. Voor het kenmerk geslacht zijn er geen verschillen 
gevonden tussen jongeren met een hergo en time-out. Een volgend leerlingenkenmerk dat werd 
geanalyseerd is de hulpverleningsgeschiedenis van de deelnemers. Bijna 60% van de jongeren is 
ooit in contact geweest met een externe organisatie en/of persoon, waarvan de helft een beroep 
gedaan heeft op één hulpverleningsvorm. Jongeren uit time-out hebben vooral contacten gehad 
met het CBJ. Dit geldt voor de lange time-out, korte time-out en hergo. Als we kijken naar de 
gezinssituatie vinden we dat de hoofdzakelijke verblijfplaats van alle deelnemers het oorspronkelijk 
gezin (twee ouders) is. Er zijn echter meer jongeren met een lange time-out, dan jongeren met een 
korte time-out of hergo, die gescheiden ouders hebben, uit een eenoudergezin komen of behoren 
tot een nieuw samengesteld gezin met half/stiefbroers en/of -zussen. De verblijfplaats is voor de 
meeste jongeren uit een korte time-out en hergo het oorspronkelijk gezin. Jongeren die aangemeld 
zijn voor een lange time-out verblijven vooral bij de moeder. Bij 30.8% van alle jongeren in time-out 
heeft er één of meer ingrijpende situatie(s) binnen het gezin plaatsgevonden, waarvan er in vier 
vijfde sprake is van één extreme situatie. Opvallend is dat de meeste jongeren die worden 
doorverwezen naar een lange of korte time-out, een problematische relatie hebben met ouders 
en/of er een probleemrelatie is tussen de ouders onderling. Vervolgens werd er nagegaan wat de 
schoolsituatie is van de jongeren bij de start van de time-out. De grootste groep jongeren komen 
uit de B-stroom (53.2%). In het eerste leerjaar worden de problemen hoofdzakelijk opgevangen 
door een korte time-out. Leerlingen uit het tweede, derde en vierde leerjaar komen meer terecht in 
een lange time-out. Om het kenmerk schoolachterstand te beschrijven beschikten we over 
gegevens van 520 jongeren. Hiervan heeft bijna de helft een onderwijsachterstand opgelopen.  

4.2 Onderzoeksluik 2: effectiviteit 

- Hoe percipieerde de school de effectiviteit van het time-outproject? 

o Zorgde het project voor een versterking van het schoolteam inzake het voorkomen 
van en omgaan met een dergelijke problematiek? 

Meer dan de helft van de scholen geeft aan dat de gevoerde time-out(s) voor een versterking 
hebben gezorgd van het schoolteam inzake het voorkomen van (61%) en omgaan met (68,3%) 
probleemsituaties waarin het gedrag van de leerling centraal staat. Eén van de hoofddoelen van 
time-out voor de Vlaamse overheid is het versterken van het schoolteam, zowel op preventief vlak 
(het voorkomen van problematieken) als op remediërend vlak (het omgaan met problematieken). 
Of de school echt verandert door toedoen van de time-out- of hergo-ervaring(en) die men heeft 
meegemaakt, trachten we af te leiden uit wat de school nadien anders is gaan doen. Het 
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operationele niveau toont immers of het mentale leerproces zich ook vertaalt in de concrete 
praktijk. Het is immers op dit niveau dat er anders, en hopelijk met (nog) meer succes, met de 
leerlingen wordt gewerkt. De school kan zich versterken door initiatieven te nemen op drie niveaus: 
schoolniveau, klasniveau en individueel (of leerling) niveau. Het blijkt dat de helft van de scholen 
preventieve maatregelen neemt op alle niveaus. De versterking op remediërend vlak uit zich vooral 
in initiatieven op school- en klasniveau (bijvoorbeeld gedragskaarten om positief gedrag te 
stimuleren een gerichtere aanpak en structuur naar ouders toe, een goed gebruik van de agenda 
en duidelijke klasafspraken).  

Of een schoolteam al dan niet versterkt is, wordt beïnvloed door enkele factoren. Zo blijkt ten 
eerste dat hoe meer time-outs een school uitvoert, hoe meer het schoolteam versterkt op 
preventief en remediërend vlak. Ten tweede hangt de mate van versterking nauw samen met de 
perceptie van de evolutie van de jongeren die de scholen naar een time-out doorverwezen. Ten 
derde komt uit de resultaten naar voor dat hoe problematischer de schoolbevolking is 
samengesteld (meer problematische afwezigheden en een hoger percentage GOK-leerlingen), hoe 
minder snel de school geneigd is aan te geven dat ze versterkt is. 

o Zorgde het project voor een reductie in de gedragsproblematiek en een neutralisatie 
van de probleemsituatie voor de jongere zodat deze zich op langere termijn blijvend 
kan handhaven in de school? 

De reductie in de gedragsproblematiek werd opgevat als een positieve evolutie in dié 
problematieken die volgens de respondent de aanleiding waren tot de time-out. Bij het beoordelen 
van een eventuele neutralisatie van de probleemsituatie, werd er breder gekeken naar een evolutie 
van verschillende problematieken die samen vorm geven aan de probleemsituatie. Uit de 
resultaten blijkt dat de jongere gemiddeld niet positiever of negatiever evolueerde op de 
problematieken die de meer enge gedragsproblematiek kenmerken dan op die problematieken die 
de algehele probleemsituatie vormen. 

Gemiddeld werd er gemeld door de scholen dat de jongere na de time-out positief geëvolueerd is 
op het naar buiten gericht probleemgedrag, het internaliserend probleemgedrag en zijn 
problematische relaties. Men kan dus spreken van een reductie in de gedragsproblematiek en een 
neutralisatie van de probleemsituatie op schoolniveau. Het effect van de time-out wordt op korte 
termijn op die gebieden waar jongeren problemen kunnen ondervinden als eerder licht positief 
omschreven, maar blijkt na lange termijn (minstens zes maanden) terug af te zwakken. De time-out 
lijkt een eerder negatief effect te hebben op het dealen van drugs en rouwverwerking op korte en 
lange termijn. Het gebruik van drugs, de problematische thuissituatie, psychisch geweld ten 
opzichte van leerkrachten en concentratieproblemen worden na langere termijn negatief 
beoordeeld. Naast voornoemde problemen blijven andere problemen waarmee jongeren die in een 
time-out terecht komen, kampen, ook op langere termijn geneutraliseerd.  

Voor de beoordeling van de evolutie van de jongeren spelen een aantal factoren mee. Zo blijkt ten 
eerste dat bij jongeren die zich in een meer problematische situatie bevinden (een uitgebreidere 
hulpverleningshistoriek, meer problematische gezinssituaties, etc.), de respondent een minder 
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positieve evolutie omschrijft. Ten tweede komt uit dit onderzoek het belang van een positieve 
houding tegenover de time-out en een goede medewerking (van vooral de jongere en zijn ouders) 
en samenwerking tussen de betrokken actoren naar voor. Hoe meer deze aanwezig zijn, hoe 
positiever de evolutie van de jongere wordt beoordeeld. Een derde belangrijke factor is de nazorg 
die door de school aan de leerling geboden wordt, hoe meer leerlinggericht en dus minder 
school(norm)gericht deze nazorg is, hoe meer positief de jongere in zijn evolutie beschreven wordt. 
Tenslotte is het percentage GOK-leerlingen als schoolkenmerk ook van belang bij de perceptie van 
de evolutie van de jongere. Hoe hoger dit percentage in een school, hoe minder positief de evolutie 
omschreven wordt door de respondent.  

Aanvullend kan meegegeven worden dat de gepercipieerde effectiviteit door de school van de 
time-out voornamelijk wordt bepaald door de evolutie van de jongere op het naar buiten gericht 
probleemgedrag. 

- Hoe  verloopt de schoolloopbaan van de jongere na het volgen van een time-outproject? 

Over de schoolloopbaan na de time-out konden volgende feiten op een rij gezet worden. Bijna 
dertien percent van de jongeren wijzigde vlak na de time-out van richting, zeven percent van 
onderwijsvorm en bijna twintig percent van school. Een derde van de wijzigingen van richting en 
een vijfde van de schoolwijzigingen, zouden een gevolg zijn van de time-out. Van de leerlingen 
waarover de respondent nog informatie kan geven aan het begin van het volgende schooljaar, start 
een dertig percent in een nieuwe studierichting, een vierde (26,2%) in een andere onderwijsvorm 
en meer dan de helft (55%) in een nieuwe school. De time-out heeft ook bij de keuze bij aanvang 
van het volgende schooljaar nog een – zij het wel een beperktere – invloed: een vijfde van het 
wijzigen van richting en een zesde van de schoolwijzigingen zijn nog steeds een resultaat van de 
time-out. 

In verband met het attest op het einde van het schooljaar van de time-out kan er gezegd worden 
dat van diegenen waarvan het bekend is, er meer een B-attest (15.6%) of C-attest/geen toelating 
om over te gaan naar het volgende jaar krijgen (37.5%) dan een A-attest/toelating om over te gaan 
naar het volgende jaar (43%). 

Ook hier blijkt ten eerste dat hoe problematischer de situatie van de jongere (uitgebreide 
hulpverleningsgeschiedenis, meer problematische gezinssituatie, etc.), de jongere meer wijzigt van 
onderwijsvorm en school en meer kans heeft op het behalen van een C-attest. Ten tweede is hier 
eveneens een positieve houding van de jongere en zijn ouders en een goede medewerking, 
samen met een goede samenwerking tussen andere betrokken actoren, belangrijk: wanneer aan 
deze voorwaarden vervuld is, blijkt de jongere minder te wijzigen van school. Tenslotte wordt uit de 
resultaten duidelijk dat wanneer de school na de time-out een meer school(norm)gerichte nazorg 
voorziet voor de jongere, de jongere vaker van school wijzigt. 
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4.3 Onderzoeksluik 3: aanbod 

- Zijn er nog andere factoren dan de leerlingenkenmerken die invloed hebben op het huidige 
aanbod van time-outprojecten (en het gebruik ervan) in Vlaanderen? 

- Kunnen op basis van deze kenmerken objectieve en meetbare indicatoren worden 
geconstrueerd die het mogelijk maken veralgemeenbare uitspraken te doen over de mogelijke 
behoefte aan time-out in Vlaanderen (naargelang van de regio, etc.) ? 

We zijn de perceptie van de scholen nagegaan over de vraag-aanbodverhouding van time-out- en 
hergo-projecten, zowel kwantitatief (grootte) als kwalitatief (inhoud). Bijna de helft van de scholen 
duiden aan dat het kwantitatief aanbod van time-out onvoldoende groot is. Dit is een vaststelling bij 
de meeste scholen over alle provincies. De scholen gelegen in de provincies Antwerpen, Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen vinden daarentegen dat het 
hergo-aanbod voldoende is. Een meerderheid van de scholen is tevreden over de inhoud en 
werking van de time-out- en hergo-projecten. De hergo-methodiek is nog een recent initiatief, 
waarvan uit de resultaten blijkt dat deze nog niet in alle scholen ingeburgerd is. Dit blijkt ook uit het 
grote aantal scholen die geen hergo-organisaties kennen of er nog niet met samengewerkt hebben 
(45.1%).  

Op het schoolniveau is nagegaan welke factoren een invloed kunnen hebben op het gebruik van 
time-out en/of hergo. In de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 is het gebruik van het time-
outproject voor scholen met een hoog aantal GOK-leerlingen hoger dan scholen met een laag 
aantal GOK-leerlingen. De indicator ‘het opleidingsniveau van moeder’ blijkt een positieve invloed 
te hebben op het gebruik van time-out. Het opleidingsniveau van de moeder verwijst naar de 
culturele bagage waarmee de leerlingen naar school komen en de mate waarin die aansluit bij de 
schoolcultuur. Alleen leerlingen wiens moeder het secundair onderwijs niet hebben afgewerkt 
worden in rekening gebracht voor het berekenen van het budget waar de school recht op heeft op 
basis van deze leerlingenindicator. In het schooljaar 2007-2008 hebben scholen met een groot 
aantal problematische afwezigheden meer gebruik gemaakt van time-out-en hergoprojecten. 

4.4 Onderzoeksluik 4: samenhang registratie, effectiviteit en aanbod 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en het 
verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang van de kenmerken van 
de leerling? 

Rond de gepercipieerde effectiviteit naargelang van de leerlingenkenmerken kan er besloten 
worden dat deze voor de respondent niet anders is naargelang van het geslacht, de leeftijd, de 
onderwijsvorm, het soort problemen die zich binnen het gezin afspelen en het eventuele time-
outverleden van de jongere. Wat wel duidelijk blijkt is dat jongeren die zich in meer problematische 
situaties bevinden, vaak slechter beoordeeld worden op het vlak van hun evolutie en dat de time-
outs in die gevallen vaker als minder effectief worden geëvalueerd. 
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Uit de analyses rond het verder verloop van de schoolloopbaan en de effectiviteit, komt naar voor 
dat meer problematische leerlingen het slechter doen na de time-out dan jongeren die zich in een 
minder problematische situatie bevinden. In dit deel van de analyses werd erop gewezen dat de 
verbanden die gevonden werden, niet kenmerkend zijn voor de time-outjongeren op zich. In feite 
bekeken we hier hoe sommige leerlingenkenmerken samenhangen met een bepaalde 
schoolloopbaan, of het nu om een time-out jongere gaat of niet, en dus gaan we er hier niet te diep 
op in. Toch geldt ook hier dat wanneer een leerling een uitgebreidere hulpverleningsgeschiedenis 
kent, afkomstig is uit een meer problematische gezinssituatie en/of er problematische relaties zijn 
binnen het gezin, hij meer frequent van school en onderwijsvorm wijzigt en meer kans heeft om 
een C-attest te behalen.  

Terwijl de algemene leerlingenkenmerken (geslacht, leeftijd, gezinsvorm, etc.) ook in de gehele 
jongerenpopulatie kunnen voorkomen en de schoolloopbaan bepalen, zijn de redenen tot de 
aanmelding bij een time-outproject en de schoolloopbaan specifieker voor leerlingen die in een 
time-outproject terecht komen. Uit de analyse ervan, blijkt dat leerlingen met een 
drugsproblematiek, schoolmoeheid en een spijbelproblematiek het meest kans maken op een C-
attest. Een aanmelding omwille van de houding tijdens lessen en het storen van de les resulteert 
vaker in het wijzigen van onderwijsvorm en/of school. Brutaliteit en schoolmoeheid resulteert vaker 
in het veranderen van school na de time-out en een leerling die met schoolmoeheid aangemeld 
werd, blijft bijkomend ook frequenter zitten dan de anderen. Daarenboven blijkt dat hoe meer 
redenen tot de time-out leidden en dus hoe uitgebreider de problematiek is, hoe groter het risico is 
dat de betrokken leerling een C-attest behaalt. 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en het 
verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang van het soort project 
(korte time-out, lange time-out, hergo)? 

Wanneer aan de scholen letterlijk een effectiviteitsscore gevraagd wordt, geven deze steeds een 
significant hogere effectiviteit aan voor de methodiek hergo dan voor de korte of lange time-out. 
Wanneer ze de evolutie van de jongere omschrijven, blijkt dit verschil niet meer voor handen: de 
evolutie van de jongere wordt na drie soorten van time-out op dezelfde manier gepercipieerd.  

Na een korte time-out en een hergo behalen de meeste leerlingen een A-attest of de toelating om 
over te gaan naar het volgende jaar. Na een lange time-out behaalt de helft een C-attest of geen 
toelating om over te gaan naar het volgende jaar. Leerlingen die aan een lange time-out of hergo 
deelnemen, blijken vaker van onderwijsvorm te wijzigen bij de start van het nieuwe schooljaar. 
Leerlingen die aan een hergo deelnemen, starten het volgende schooljaar het meest frequent in 
een andere school. 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en het 
verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang van het aanwezige 
aanbod van time-outprojecten in de regio? 

Bij de analyses rond de effectiviteit (zowel de gepercipieerde als de schoolloopbaan) naargelang 
van het aanbod en het gebruik van time-out, werd er enerzijds geconstateerd dat een inventarisatie 
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van de capaciteit van alle gesubsidieerde, maar ook niet-gesubsidieerde time-outprojecten een 
meerwaarde had kunnen bieden. Anderzijds bleek dat uitspraken over verschillen tussen de 
provincies vanwege het kleine aantal projecten per provincie, niet bekeken konden worden zonder 
iets te zeggen over de effectiviteit van de individuele time-outprojecten zelf. Deze verschillen 
werden in dit onderzoek bijgevolg niet specifiek uitgewerkt. 

Een verband tussen het aantal time-outprojecten in de regio van een school en de gepercipieerde 
effectiviteit is niet voor handen. Wel blijkt dat in regio’s waar minder projecten aanwezig zijn, ook 
meer respondenten melden dat het aanbod niet voldoet aan de vraag. Hoe meer de scholen time-
out inzetten, hoe meer de respondenten melden dat het hoofddoel van de time-out bereikt is en 
hoe hoger ze de mate van effectiviteit van de time-out inschatten. Daarbij komt dat hoe meer time-
outprojecten in de regio van de school aanwezig zijn en hoe meer time-outs een school doorheen 
2006-2007 en 2007-2008 doormaakte, hoe beter de school er in slaagt de leerling na afloop van de 
time-out gedurende de rest van het schooljaar in de eigen school te houden. 

Uit de analyses rond de verdere schoolloopbaan blijkt dat jongeren die een A-attest behalen of de 
toelating krijgen om over te gaan naar het volgende jaar zitten in scholen die minder time-
outprojecten in hun regio hebben dan jongeren die een C-attest behalen. Het aantal time-
outprojecten in de provincie waar de aanmeldende school gevestigd is, vertoont geen verband met 
de wijzigingen van onderwijsvorm die de leerling doorheen zijn schoolloopbaan maakt. Het aantal 
time-outprojecten in een bepaalde regio, hangt daarentegen wel samen met de periode waarin de 
jongere van school wijzigt. Scholen die leerlingen aanmelden die onmiddellijk na de time-out van 
school wijzigen, hebben gemiddeld minder time-outprojecten in hun regio. Terwijl scholen die een 
leerling naar een time-out sturen die van school wijzigt bij de overgang naar het volgende 
schooljaar, dan weer gemiddeld meer time-outprojecten in hun regio hebben. Dit wil zeggen dat 
hoe meer time-outprojecten zich in de regio van de school bevinden, hoe beter de school er in 
slaagt de leerling gedurende de rest van het schooljaar binnen dezelfde school te houden. 

5 Vaststellingen en aanbevelingen 

Dit onderzoek heeft zich toegelegd op een meer diepgaande analyse van de toepassing van door 
de overheid in het onderwijsdomein gesubsidieerde time-outs en hergo’s. De data die het 
onderzoek naar boven heeft gespit en die nadien verder werden geanalyseerd hebben geleid tot 
tal van vaststellingen.  

Hieronder worden enkele van de meest opvallende vaststellingen bij elkaar gezet die stuk voor 
stuk verband houden met de hierboven geformuleerde onderzoeksvragen.  

5.1 Time-out: adequaat als rustbrenger  

De time-outvarianten die hier bestudeerd werden zijn adequaat als ‘time-out’ in een escalerende 
probleemsituatie waarin een leerling zichtbaar te kennen geeft dat hij vast zit, hetzij en vooral via 
geëxternaliseerd probleemgedrag, hetzij via een geïnternaliseerde problematiek, hetzij via het 
verzieken van een aantal cruciale relaties. Time-outs en hergo’s brengen rust op het moment dat 
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dit hoogst nodig is. Leerlingen die een hoog risico lopen op schorsing of exclusie krijgen tijdelijk 
een alternatief aangereikt dat hen de kans biedt om niet (nog eens) van school te moeten 
veranderen.  

5.2 Time-out: geen passe-partout 

Een diepere analyse van de probleemsituatie maakt duidelijk dat het probleemgedrag van de 
leerlingen die voor een time-out of hergo in aanmerking komen, in veel gevallen niet uit de lucht 
komt vallen. De moeilijkste time-outs, dit zijn de time-outs die het minst tot een positief effect 
leiden, zijn diegene waarbij sprake is van een probleemcumulatie. Hier kan worden vastgesteld dat 
zich een combinatie voordoet van leerproblemen (problematische schoolloopbaan), 
gezinsproblemen ((vecht-)scheiding, eenoudergezin, nieuw samengesteld gezin, moeder als enige 
‘opvoeder’, laaggeschoolde moeder), gedragsproblemen (naar buiten gericht probleemgedrag en 
in minder mate naar binnen gericht probleemgedrag) en sociaal-emotionele problemen (depressie, 
schoolmoeheid, gepest worden, etc.).  

De zwaarwichtigheid van deze ‘totaalproblematiek’ kan door een time-out van maximaal zes weken 
niet worden opgeheven. In die periode lukt het niet om de leerling zodanig toe te rusten dat hij zich 
plots wel probleemloos kan staande houden.  

Hetzelfde geldt voor het zogenaamde persisterende probleemgedrag. Het ziet er namelijk naar uit 
dat het meer occasionele, eerder eenmalige probleemgedrag, zelfs al heeft het een delinquent 
karakter (diefstal, vandalisme, fysiek geweld) zich een stuk makkelijker laat bijsturen en dat een 
hergo of time-out hier op korte termijn een verschil kan helpen maken. Of en in welke mate de 
time-outs op lange termijn relevant zijn, is minder eenduidig. Als gekeken wordt naar de attesten 
die de doelgroepleerlingen toegewezen krijgen en de grote mobiliteit van de time-outleerlingen in 
de periode na de time-out, dan is niet meteen duidelijk of al die wijzigingen van harte gebeuren. Op 
basis van dit onderzoek kunnen hieromtrent geen zekere uitspraken worden gedaan. Wellicht gaat 
het om een combinatie van gemotiveerde en gewilde heroriënteringen maar eveneens om een 
aantal verkapte vormen van uitsluiting of desappreciatie.  

5.3 De time-outleerling: wie is hij/zij? 

Een eerste opvallende vaststelling is dat er geen significant verschil bestaat tussen het aantal 
jongens en meisjes dat voor de hier bestudeerde time-outs en hergo’s werd aangemeld. Hiervoor 
is er niet meteen een verklaring. Het maakt wel duidelijk dat sociaal-emotionele problemen en 
geïnternaliseerd probleemgedrag, die op een zeer consistente manier eerder aan meisjes worden 
toegeschreven, even goed worden meegenomen als reden voor een time-out. Time-outs worden 
dus zeker niet uitsluitend aangewend voor het naar buiten gericht probleemgedrag. Scholen 
nemen beide vormen van probleemgedrag ernstig en achten het in beide gevallen opportuun om 
een adempauze in te lassen.   

De cijfers maken duidelijk dat de grootste groep leerlingen die voor de hier bestudeerde time-outs 
werden aangemeld afkomstig is uit het BSO, in minder mate uit het TSO en in nog mindere mate 
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uit het ASO en/of KSO. De gemiddelde leeftijd van deze leerlingen situeert zich rond de leeftijd van 
vijftien jaar.  

De gemiddelde leerling die voor een hergo werd aangemeld, is tussen 15 en 17 jaar oud, heeft 
ernstige feiten gepleegd, komt in meer dan 50% van de gevallen uit een traditioneel gezin, ziet zich 
geconfronteerd met één probleem op gezinsniveau en kreeg vaker te maken met de 
drughulpverlening. Zijn probleemgedrag is eerder occasioneel. Het valt op dat in vergelijking met 
de korte en lange time-out bij hergo’s toch meer leerlingen opduiken die afkomstig zijn uit het TSO 
(14%) en ASO (8,3%). Deze leerlingen doen meer beroep op CBJ’s en op psychiatrische 
begeleiding. Het valt op dat geen van de betrokken jongeren tot dan toe te maken kreeg met een 
jeugdinstelling.   

Het profiel van de leerling die voor een korte time-out wordt aangemeld, raakt in sommige 
opzichten aan dat van de ‘hergo-leerling’. Zo komt deze leerling gemiddeld gesproken vaker uit 
een traditioneel gezin (50%) en heeft hij ook daar zijn hoofdverblijfplaats. Op gezinsniveau heeft 
deze jongere vaker een problematische relatie met minstens één van beide ouders of wordt hij 
geconfronteerd met een problematische relatie tussen beide ouders. Dit verklaart ten dele dat deze 
leerlingen vaker te maken hebben met de jeugdrechtbank.  

De 1244 korte time-outs vormen het leeuwenaandeel van alle hier bestudeerde time-outs. De 
leerlingen die er in terecht komen, zijn vooral afkomstig uit het BSO, uit een B-richting en bevolken 
daarin vooral het eerste leerjaar. Ze worden vooral doorverwezen omwille van hun 
schoolnormoverschrijdend gedrag (lessen storen, ongepaste houding tijdens de lessen).  

De 387 lange time-outs worden eerder bevolkt door leerlingen bij wie het probleemgedrag reeds 
langer aanhoudt en van wie de leefcontext nog zwaarder doorweegt. Deze leerlingen zijn 
gemiddeld tussen 14 en 16 jaar oud en hebben in verhouding meer te maken gehad met CGGZ of 
vormen van gezinstherapie. De thuiscontext (gescheiden ouders, eenoudergezin, nieuw 
samengesteld gezin met halfbroers en halfzussen) is bij deze jongeren een doorslaggevend 
probleem. Hier valt ook op dat meer jongeren in een instelling verblijven. De lange time-outs 
worden verhoudingsgewijs eerder opgestart voor leerlingen uit het BSO, de B-richting en dan nog 
uit het tweede jaar. Ook bij deze jongeren vormt hun aanhoudend schoolnormoverschrijdend 
gedrag de reden voor hun time-out. Anders dan bij de korte time-outs komen er nu ook de 
jongeren met spijbelproblemen bij. Ook dat probleem kenmerkt zich door het volgehouden 
karakter.  

5.4 Time-out als niet bestraffend alternatief  

Scholen en CLB’s zijn de twee actoren die het meest nadrukkelijk kiezen voor het inzetten van 
time-outs en hergo’s. Ze doen dit vooral omdat de school zich geconfronteerd weet met een 
probleem van orde en tucht, een teveel aan negatief gedrag tijdens de lessen, te veel verbaal 
geweld ten aanzien van leraren, schoolmoeë leerlingen, een ernstig spijbelprobleem en naar 
binnen gerichte problematieken bij leerlingen. Scholen maken hier de keuze om de leerling nog 
een kans te geven, ondanks een dreigende schorsing of een andere tuchtmaatregel.  
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De jongere (11.6%) en de ouders (19.6%) zijn veel minder initiatiefnemer. De betrokkenheid van 
de jongere (en van zijn thuisbasis) is nochtans een essentiële voorwaarde in de hulpverlening. 
Zonder hun medewerking en motivatie blijft het in veel gevallen een gevecht tegen de bierkaaien.  

Als het echt moeilijk wordt om problematisch gedrag bij leerlingen aan te pakken of bij te sturen, 
beschikken scholen over niet al te veel alternatieven. Het valt op dat een time-out of hergo in vier 
op vijf gevallen (80.8%) wordt gekozen boven een uitdrukkelijk bestraffende tussenkomst 
(schorsing of uitsluiting). In die zin helpt een time-out of hergo erger voorkomen. Wat onduidelijk 
blijft, is of scholen time-out en hergo wel degelijk opvatten als een uitdrukkelijk kansen biedend en 
niet sanctionerend alternatief dan wel als een laatste tussenstap in een disciplinerende strategie. In 
het laatste geval is de keuzevrijheid van de leerling vanzelfsprekend niet meer dan theoretisch. De 
leerling en de ouders weten in dat geval ook wel dat de time-out ertoe moet leiden dat de leerling 
zich nadien ‘fatsoenlijk gedraagt’, zo niet volgt er een strafmaatregel.  

5.5  Time-out: niet iedereen is in dezelfde mate mee 

De onderzoeksresultaten maken duidelijk dat de individuele medewerking van de verschillende 
actoren aan de time-outs positief geëvalueerd wordt. Dit contrasteert met de bewering van 31.4% 
van de respondenten dat de betrokken leerling zwak tot zeer zwak heeft meegewerkt. Als de 
betrokkenheid van de leerlingen werkelijk zo laag is, doet dit vragen rijzen naar het duurzame 
effect van de time-out bij deze leerlingen. Misschien is het nog gelukt om hen tijdelijk op het 
gewenste spoor te houden maar de vraag is hoe duurzaam deze gedragsverandering is.  

Terwijl de meest nabije schoolinterne begeleiders in iets meer dan 50% van de gevallen een 
positieve evaluatie toekennen aan de samenwerking tussen ouders, time-outorganisatie en CLB, 
maken de onderzoeksresultaten eveneens duidelijk dat deze schoolinterne spilfiguur in de meeste 
gevallen geen tot weinig zicht heeft op de kwaliteit van de feitelijke samenwerkingsverbanden. 
Amper 12,8% van de schoolinterne time-outbegeleiders spreekt zich uit over de samenwerking 
tussen ouders en CLB en slechts 15% kan zich een beeld vormen van de samenwerking tussen de 
ouders en de time-outorganisatie. Dat doet ons concluderen dat de samenwerking met de ouder(s) 
in veel gevallen beter kan. Dat heel wat jongeren net aanlopen tegen een ernstig probleem op het 
thuisfront bekrachtigt deze stelling.  

Bij korte en lange time-outs die vroegtijdig worden afgerond, wordt overigens niet enkel de evolutie 
van de jongere negatiever beoordeeld; de evolutie van de houding van de ouders laat zich in dat 
geval op dezelfde manier opmerken. Ook hier lijken belangrijke actoren elkaar kwijt te spelen.  

Het valt trouwens op dat wanneer de jongere (mede-)initiatiefnemer is voor de time-out, de 
gepercipieerde effectiviteit voor het naar buiten en naar binnen gericht probleemgedrag en voor de 
relaties die de jongere aangaat, significant hoger wordt ingeschat. De regressieanalyse duidt de 
gemotiveerde medewerking van de jongere aan als de meest bepalende factor bij het inschatten 
van de effectiviteit van het time-outgebeuren.  

De subjectieve en objectieve effectiviteit hebben eveneens baat bij een hoge betrokkenheid en 
inzet vanwege de ouders. Dit komt de appreciatie van de effectiviteit van de time-out ten goede en 
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draagt bij tot een stabieler vervolgtraject van de jongere (studierichting, schoolkeuze, meer kans op 
A-attest).  

Kan men vertrekken vanuit een positief spoor (hoge betrokkenheid en motivatie van de leerling en 
ouders), dan vergroot de kans op een positief traject. Zo komt men terecht in een positieve spiraal 
met effecten die veel verder reiken dan het creëren van een tijdelijke adempauze 
(probleemgedrag, relaties, school- en studiekeuze, attest).     

Een op het eerste gezicht vreemde vaststelling is dat wanneer het CLB het voortouw neemt, dit 
eerder samenhangt met een negatievere evolutie bij de jongere. Mogelijk gebeurt dit het meest in 
de moeilijkste dossiers en zegt dit niets over de kwaliteit van de inspanningen vanwege de CLB-
medewerkers. In die dossiers proberen de CLB-medewerkers wellicht het onderste uit de kan te 
halen, maar lukt het niet (meer) om aan te vertrouwde verwachtingen tegemoet te komen. Zeker in 
de moeilijkste dossiers komt het er op aan zodanig te werk te gaan dat de verschillende partners 
maximaal betrokken blijven en alleszins niet terecht komen in een negatief verwachtingspatroon. 
Het bijstellen van de plannen moet het voorwerp uitmaken van een gezamenlijk denk- en 
zoekproces waarin de belangen van de jongere centraal blijven staan.  

Ten slotte willen we er nog op wijzen dat het belangrijk blijft om binnen de school ook de 
schooldirectie, de klastitularis en de vakleerkrachten dicht genoeg bij het proces te betrekken.  

5.6 Time-out als kruispunt 

Het mag duidelijk zijn dat de scholen die in dit onderzoek werden bevraagd de drie bestudeerde 
methodieken (hergo, korte en lange time-out) inzetten voor wie deze methodieken bedoeld zijn.  

In de hergo’s duiken vooral leerlingen op die niet aanhoudend probleemgedrag hebben gesteld, 
maar wel probleemgedrag van zo’n gehalte dat de school genoodzaakt wordt tot een bijzonder 
ingrijpende maatregel. Het ingrijpende heeft hier niet te maken met het bestraffend karakter van de 
maatregel, maar wel met het feit dat het om een confronterende reactie gaat die de jongere voor 
zijn verantwoordelijkheid plaatst. Deze jongeren torsen in veel gevallen nog geen al te 
problematische schoolloopbaan met zich mee, maar zien zich toch geconfronteerd met beperkte 
maar indringende problemen die hen op een bepaald ogenblik in de fout doen gaan. De hergo 
geeft hen de kans om de aangerichte schade onder ogen te zien en er verantwoordelijkheid voor 
op te nemen. Het verbindende karakter van de hergo blijft uitzicht geven op een positief 
vervolgtraject. De voorbereiding en voltooiing van de hergo maakt het noodzakelijk dat de leerling 
op de school even uit beeld verdwijnt. Zo kan ook daar de rust weerkeren.  

De leerlingen die gekozen worden voor een korte time-out, leunen qua profiel nog iets meer aan bij 
de ‘daders’ binnen een hergo. Bij deze leerlingen valt echter al wel op dat de problematiek 
waarmee de leerling te maken heeft, een stuk complexer is. Dat betekent dat het voor door deze 
jongeren al een heel wat moeilijker wordt om zich probleemloos staande te houden. Voor deze 
leerlingen en de klas- en schoolomgeving is de time-out een dankbaar pauzemoment. De 
opgehoopte spanning en het escalerende conflict kunnen daardoor wat wegebben. Het 
volgehouden probleemgedrag is veeleer symptomatisch en maakt duidelijk dat de draagkracht van 
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jongere onder druk komt staan. Een combinatie van studie- en leerproblemen, naar buiten en/of 
naar binnen gericht probleemgedrag, mank lopende relaties met ouders en andere opvoeders, 
schoolnormoverschrijdend gedrag zorgen voor een moeilijk ontwarbaar kluwen. Een geslaagde 
time-out leidt ertoe dat er terug werk kan worden gemaakt van een hoopvol perspectief. Dit komt er 
eerder wanneer de leerling, de ouders, de school en de time-outorganisatie goed samenwerken. 
Scoort de betrokkenheid en motivatie van de jongere en van de ouders hoog, dan vergroot de kans 
op een positief resultaat.  

De complexiteit en het ingrijpende karakter van de probleemsituatie van de jongere is bij een lange 
time-out een absoluut gegeven. Hier wordt het nog moeilijker om binnen een beperkte periode een 
nieuw en positief houvast te creëren. CLB-medewerkers en scholen – ook diegene met een goed 
werkende leerlingenbegeleiding en een leerlingengerichte schoolcultuur – putten voor deze 
leerlingen alle middelen uit, maar moeten aan het einde van de rit in veel gevallen toch constateren 
dat ze er niet in geslaagd zijn een positief verschil te maken. Hier vervult de time-out wel de functie 
van rustpunt, maar is de methodiek in haar huidige vorm met een schoolexterne begeleiding van 
maximaal zes weken en een initiatiefname die praktisch uitsluitend gericht is op de leerling, 
onvoldoende adequaat om een antwoord te bieden op de echte zorg- en begeleidingsvraag van de 
leerling  in zijn context.  

Samengevat ziet het er naar uit dat het huidige time-outaanbod kan worden opgevat als een 
kruispunt waarop twee sporen uitmonden. Het eerste spoor wordt het sterkst bevolkt door 
leerlingen die te maken hebben met een hergo en een korte time-out. Midden op het kruispunt 
vinden ze een vluchtheuvel die zowel aan hen als aan hun omgeving een rustpunt biedt. Dit zorgt 
ervoor dat de situatie waarin hun probleemgedrag aanleiding gaf tot een escalatie, kan afkoelen. 
Zo ontstaat er ruimte om de aanwezige krachten op te sporen, te verzamelen en te versterken. Met 
vereende kracht (alle actoren samen) lukt het om zich opnieuw op het kruispunt te begeven. De 
kans is reëel dat men een positieve weg inslaat waarop het lukt om de bestaande problemen, 
minstens voor een tijd, het hoofd te bieden. De bijdrage van verscheidene partners – en dus niet 
alleen de leerling – is nodig om succes te halen. Het gaat hier om een vluchtheuvel, een tijdelijk 
zijspoor voor wie in staat moet zijn binnen het onderwijs mee te functioneren. 

Op diezelfde vluchtheuvel belanden ook leerlingen die vanuit een ander spoor op dat kruispunt zijn 
terecht gekomen. Het gaat dikwijls om leerlingen die terecht zijn gekomen in een lange time-out. 
Hier doet de vluchtheuvel zijn broodnodige werk maar de problemen die de jongeren veroorzaakt 
en tegelijk ook te dragen heeft, zijn van zo’n orde dat noch de time-outorganisaties, noch de 
school, noch het CLB, noch de ouders, noch de leerling erin slagen om op relatief korte termijn een 
afdoend antwoord op te verzinnen. Het spoor waar deze jongeren naartoe moeten – een extra 
neventraject van maximaal zes weken – volstaat in de meeste gevallen niet om tot een 
fundamentele heroriëntering te komen. Het gaat hier om een spoor van jeugdhulpverlening met 
een vluchtheuvel voor problemen die veel groter zijn dan het onderwijs, maar zich in het onderwijs 
manifesteren. Probleem- en hulpverleningstrajecten manifesteren zich dan in de onderwijscontext. 

Hier dringt zich een fundamentele bezinning op over het huidige aanbod. Time-out en hergo 
verdienen hun plaats onder de zon maar zijn onvoldoende geschikt als antwoord op de meest 



xxxii 
 

diepgaande en complexe problemen. De motivering van en samenwerking tussen alle betrokkenen 
is een absoluut vereiste om tot nog betere resultaten te komen. Die samenwerking houdt in dat 
scholen hun deskundigheid rond leren, probleemoplossend leren/denken/handelen, sociale 
vaardigheden bijbrengen optimaal moeten bundelen aan de deskundigheid van de time-
outorganisaties (adequate begeleidingshouding, -strategieën en methodieken om met 
probleemgedrag om te gaan, contextuele aanpak) en de welzijnssector (jeugdhulpverlening, 
gezins- en opvoedingsondersteuning, crisisverwerking). Dit alles moet kunnen gebeuren in een 
kader dat maatwerk toelaat en waarin er voldoende tijd kan worden geboden om de jongere 
opnieuw of voor het eerst in een startpositie te brengen die hem toelaat een succesvol leer- en 
levenstraject in handen te nemen.  
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Inleiding 

1 Situering van het onderzoek 

1.1 Twee proefprojecten 

In 2001 werd in Vlaanderen gestart met een eerste proefproject ‘herstelgericht groepsoverleg op 
school’ of ‘hergo op school’ (Walgrave & Vettenburg, 2006).  De evaluatie steunde op nauwkeurige 
observatie van elf hergo’s en interviews bij diverse betrokkenen. De visie en ervaring van de 
moderatoren werd aan de hand van vragenlijsten, intervisiegesprekken en een 
focusgespreksgroep in beeld gebracht. Dit alles mondde uit in een gunstige evaluatie. Het 
Vlaamse experiment bevestigde aldus de positieve bevindingen betreffende herstelgerichte 
bemiddeling en ‘conferencing’ (groepsoverleg) in binnen- en buitenland (Walgrave & Vettenburg, 
2006; Balcaen & Geudens, 2007; Neven, 2007). 
In dezelfde periode, meer bepaald tussen maart 2001 en maart 2003 liep in Vlaanderen tevens 
een time-outexperiment. Hiervoor werden vier time-outprojecten met schoolvervangende 
programma’s geselecteerd en opgevolgd door de vzw Majong3. De vakgroep sociale agogiek van 
de Gentse universiteit zorgde nadien (januari 2004 – februari 2005) voor een wetenschappelijke 
evaluatie van deze time-outprojecten. Dit evaluatieve onderzoek beperkte zich niet tot de vier als 
experiment gefinancierde proefprojecten maar peilde ook naar de aard en kwaliteit van 
gelijkaardige projecten waarbij jongeren gedurende een relatief korte periode van twee tot acht 
weken binnen of buiten de school werden begeleid (Deceur, Vettenburg & Decraene, 2005). De 
onderzoekers plaatsten weliswaar enkele kanttekeningen maar formuleerden eveneens een 
positieve beoordeling. 

1.2 Naar structurele inbedding in het onderwijsbeleid 

De resultaten van het time-out- en hergo-proefproject waren dan ook voldoende overtuigend om de 
Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke, en zijn toenmalig 
collega van Welzijn, Volkgezondheid en Gezin, Inge Vervotte, te doen kiezen voor de structurele 
inbedding van time-out en hergo in het onderwijs. Vijftien organisaties4 worden sinds de start van 
het schooljaar 2006-2007 betoelaagd om secundaire scholen via een aanbod van korte en lange 
time-outs en hergo’s te ondersteunen bij de aanpak van ernstige probleemsituaties met leerlingen. 
In de loop van de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 werden er door deze organisaties in totaal 
387 lange time-outs, 1243 korte time-outs en 99 hergo’s uitgevoerd5. 

                                                
3 De vzw Majong stelt zich tot doel de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren te verbeteren en wil 
daartoe de samenwerking tussen onderwijs en welzijnswerk bevorderen, onder meer door onderzoek te 
verrichten.  
4 De lijst van deze organisaties is terug te vinden op http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/time-
out/projecten.htm 
5 Het totaal aantal uitgevoerde time-outs en hergo’s bedraagt dus 1729. In totaal ging het om 1751 
deelnemende jongeren omdat er bij sommige hergo’s meerdere daders betrokken waren.  
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Time-out en hergo zijn methodieken die enkel worden ingezet in situaties waarin zich een ernstig 
omgangsprobleem stelt. Ze mikken op een positief resultaat voor al wie direct betrokken is bij een 
probleemsituatie waarin een leerling centraal staat: slachtoffer(s), dader(s), bijstanders, school, 
ouders, nabije steunfiguren van dader(s) en slachtoffer(s). Beide methodieken willen ertoe 
bijdragen dat conflicten de-escaleren en schooluitval wordt vermeden. De bedoeling is dat de 
betrokken leerling na de time-out of hergo opnieuw van start kan gaan binnen dezelfde school. 
Aldus wordt een eventuele doorverwijzing naar het (veel duurdere) hulpverleningscircuit vermeden. 
In die zin haalt ook de samenleving profijt uit een geslaagde time-out en/of hergo. 

1.3 Positieve evaluatie 

De eerste, voorlopige evaluaties van de door de overheid gesubsidieerde time-outs en hergo’s 
lagen in de lijn van de positieve evaluaties van hoger genoemde proefprojecten. Vettenburg, 
Vandewiele, Deceur en Decraene (2004)  en Deceur, Vettenburg en Decraene (2005) spraken zich 
positief uit over de time-outs. ‘De  combinatie van een rustperiode, een intensieve begeleiding en 
vormingsactiviteiten zorgt ervoor dat de negatieve spiraal van gedragsproblemen op school 
doorbroken wordt en dat er geen wegzending komt’ (Deceur, Vettenburg & Decraene, 2005, p. 21). 
Scholen blijken ook lessen te trekken uit het aanwenden van deze alternatieve methodieken. Zo 
werd vastgesteld dat scholen door toedoen van hun time-out- of hergo-ervaring(en) kleine, 
structurele stappen zetten om bijvoorbeeld de samenwerking tussen school, centrum 
leerlingenbegeleiding (CLB) en project te optimaliseren. 

1.4 Beleidsindicatoren time-out 

In het voorjaar van 2008 besliste het departement Onderwijs en Vorming samen met het 
departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tot de uitvoering van een kortlopend 
onderzoeksproject voor het opstellen van ‘Beleidsindicatoren time-out’ in het domein van het 
onderwijs. 

Waar de vorige onderzoeken het werk waren van onderzoeksteams die zelf nauw verbonden 
waren bij het introduceren van beide methodieken in Vlaanderen, komt het onderzoek nu terecht 
bij een onderzoeksgroep die los staat van de experimentfase van beide projecten. 

In dit onderzoek worden de eerste twee jaren van de structurele implementatie door middel van 
een nieuw wetenschappelijk onderzoek onder de loep genomen en dit met het oog op het 
aanreiken van relevante beleidsindicatoren en het opstellen van een vragenbatterij die scholen of 
schoolgemeenschappen in de toekomst op eigen houtje kunnen aanwenden om hun leerproces, 
hun praktijk en hun samenwerking met time-outprojecten te versterken. 
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2 Doelstellingen en onderzoeksvragen 

De goedgekeurde onderzoeksaanvraag splitst de onderzoeksopdracht uit over vier 
onderzoeksluiken. 

2.1 Onderzoeksluik 1: registratie 

De overheden die aan de basis liggen van de onderzoeksopdracht instrueren dat de 
onderzoeksopdracht in eerste instantie moet bestaan uit (a) de analyse van de kenmerken die 
typerend zijn voor leerlingen die in de reeds genoemde schooljaren geparticipeerd hebben aan 
time-outprojecten6. Verder moet worden nagegaan of (b) er op basis van de gegevens die vermeld 
worden op de registratieformulieren7 veralgemeenbare uitspraken kunnen worden gedaan over de 
behoefte aan time-outprojecten in Vlaanderen. 

Dit onderzoeksopzet vertaalt zich in de volgende twee onderzoeksvragen: 

- Wat zijn de kenmerken (demografisch, sociografisch, onderwijsrichting, probleemdomeinen, 
hulpverleningsgeschiedenis, etc.) van de leerlingen die aan time-outprojecten, die 
gesubsidieerd zijn door het departement Onderwijs en Vorming en het agentschap 
Jongerenwelzijn, deelnemen? 

- In welke mate verschillen deze kenmerken naargelang van het soort project (lange time-
out, korte time-out, hergo)? 

2.2 Onderzoeksluik 2: effectiviteit 

De overheid wil via dit onderzoek bovendien een gedeeltelijk inzicht krijgen in de effectiviteit van de 
time-outprojecten. De onderzoekers worden verzocht om hun evaluatie te steunen op (a) de 
perceptie van de scholen en (b) de feitelijke invloed van de interventie op de verdere 
studieloopbaan van de leerling (behoud van de leerling in de school/richting/klas gedurende de rest 
van het schooljaar, het aan de leerling uitgereikte attest, etc.).  

Dit onderzoeksonderdeel stelt zich tot doel om de volgende vragen te beantwoorden: 

- Hoe percipieerde de school de effectiviteit van het time-outproject? 

o Zorgde het project voor een versterking van het schoolteam inzake het voorkomen 
van en omgaan met een dergelijke problematiek? 

o Zorgde het project voor een reductie in de gedragsproblematiek en een neutralisatie 
van de probleemsituatie voor de jongere zodat deze zich op langere termijn blijvend 
kan handhaven in de school? 

                                                
6 In de documenten van de overheid wordt de term time-out gebruikt voor time-out en hergo. Dit rapport zal 
de term in dezelfde zin gebruiken tenzij een expliciete vermelding van hergo noodzakelijk wordt geacht.  
7 Voor elke time-out en hergo wordt door de organisatie die dit project of initiatief zal uitvoeren in opdracht 
van de Vlaamse overheid een officieel registratieformulier ingevuld.  
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- Hoe  verloopt de schoolloopbaan van de jongere na het volgen van een time-outproject? 

Aansluitend hierbij werd de onderzoekers de vraag gesteld om, op basis van de beschikbare 
literatuur, een vragenbatterij te ontwikkelen die in eerste instantie bedoeld is om de 451 
deelnemende scholen, per geregistreerd dossier, te enquêteren en zodoende een antwoord te 
krijgen op alle vooropgestelde onderzoeksvragen. Deze vragenlijst werd in tweede instantie 
verbeterd en aangepast om scholen, CLB’s en projecten in staat te stellen hun eigen aanpak te 
evalueren en bij te sturen om nog beter tegemoet te komen aan de vooropgestelde doelstellingen: 

- Het reduceren van de gedragsproblematiek en het neutraliseren van de probleemsituatie: 
de leerling moet zich binnen de school op langere termijn blijvend kunnen handhaven mits 
een handelingsplan opgesteld wordt door het CLB. 

- Het versterken van het schoolteam in het voorkomen van en omgaan met een dergelijke 
problematiek. 

2.3 Onderzoeksluik 3: aanbod 

Het onderzoek moet daarnaast ook belichten of er nog andere factoren zijn, zoals de aanwezigheid 
van andere time-outprojecten die geen subsidies ontvangen van de opdrachtgever, die bepalen 
hoe groot de behoefte is aan projecten die gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid. 
Dit onderzoeksonderdeel vertaalt zich in de volgende onderzoeksvragen: 

- Zijn er nog andere factoren dan de leerlingenkenmerken die invloed hebben op het huidige 
aanbod van time-outprojecten (en het gebruik ervan) in Vlaanderen? 

- Kunnen op basis van deze kenmerken objectieve en meetbare indicatoren worden 
geconstrueerd die het mogelijk maken veralgemeenbare uitspraken te doen over de 
mogelijke behoefte aan time-out in Vlaanderen (naargelang de regio, etc.)? 

2.4 Onderzoeksluik 4: samenhang registratie, effectiviteit en aanbod 

In dit laatste onderzoeksluik wordt een brug geslagen tussen de vorige drie onderzoeksluiken en 
wordt er gezocht naar een beperkt aantal interferenties. 

De onderzoeksvragen die hier aan bod komen, zijn: 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en 
het verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang de kenmerken 
van de leerling? 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en 
het verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang het soort project 
(korte time-out, lange time-out, hergo)? 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en 
het verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang het aanwezige 
aanbod van time-outprojecten in de regio? 
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Het antwoord op deze vergelijkende vragen gebeurt aan de hand van statistische 
analysemethoden die worden toegepast op de verzamelde data uit de vorige onderzoeksluiken. 
Het gaat hier meer bepaald om de data uit de registratieformulieren zoals ter beschikking gesteld 
voor dit onderzoek door de overheid en de data die verzameld werden via de vragenlijsten die in 
het kader van dit onderzoek werden opgesteld en rondgestuurd. 
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DEEL I. THEORETISCH LUIK 

Inleiding 
 
Op het ogenblik dat scholen in samenspraak met het CLB kiezen voor de mogelijkheid voor een 
time-out en/of hergo8, is er altijd sprake van een ernstige, escalerende probleemsituatie (Burssens 
& Vettenburg, 2005; Deceur, Vettenburg & Decraene, 2005). Zonder time-out of hergo is de kans 
op schooluitval op dat ogenblik heel reëel. De relaties met de leraren, de medeleerlingen en/of de 
school staan zodanig onder druk dat een drastische ingreep wenselijk lijkt. Het time-outaanbod 
reikt de betrokkenen een wenselijk alternatief aan dat hen in staat stelt om een (gedeelde) wissel 
op de toekomst te behouden. 

In dit eerste hoofdstuk wordt een kijk ontwikkeld op het wat, hoe en waarom van het (escalerende) 
conflict dat ten grondslag ligt aan de keuze voor een time-out of hergo. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van enkele vertrouwde maar ook van meer recente theoretische kaders. Sleutelbegrippen 
worden omschreven en geduid. 

Voor een goed begrip wordt de invalshoek van waaruit de onderzoeksgroep haar studieobject 
heeft benaderd, hieronder even toegelicht. Primordiaal is de keuze voor een contextuele en 
integrale kijk op het fenomeen van de problematische interactie tussen leerling en school 
(integraliteit en contextualiteit). De keuze voor dit brede gezichtspunt kenmerkt de criminologie als 
wetenschappelijke discipline (Walgrave (Red.), 1996) en draagt er in dit geval toe bij dat niet alle 
verantwoordelijkheid voor de scheef gelopen situatie op rekening van de betrokken leerling wordt 
geschreven. Wie door een multidisciplinaire bril kijkt, constateert dat de probleemsituatie die zich 
voordoet het resultaat is van een uitermate complex interactieproces tussen diverse fenomenen en 
factoren (multicausaliteit). Het samenspel tussen uiteenlopende risicofactoren zorgt daarenboven 
voor een cumulatief effect (Hermanns, 2008). 

De aanwezigheid van risicofactoren betekent echter niet dat er zich automatisch problemen zullen 
voordoen. Zo stelde Hermanns (2008) eerder al vast dat 80% van de Nederlandse jongeren 
geconfronteerd wordt met zulke risicofactoren maar dat slechts een minderheid onder hen echt in 
de knoei geraakt. Waar de meerderheid zich weet te handhaven en dankzij de aanwezigheid van 
een aantal beschermingsfactoren over voldoende veerkracht blijft beschikken, heeft een kleine 
minderheid nood aan extra ondersteuning, sturing en hulp (Deboutte, 1997). Gesquière en 
Grietens (2006) geven aan dat de gemiddelde prevalentiecijfers van ernstige agressie en 
regelovertreding zich tussen 5 en 10%  situeren. 

Het kwantitatief onderzoek waarvan de resultaten in dit rapport gepresenteerd worden, bouwt in 
hoofdzaak verder op de analyse van registratieformulieren en op alle antwoorden op de digitale 

                                                
8 Hergo’s kunnen plaatsvinden in het kader van een korte of lange time-out. Wat er toe kan leiden dat er aan 
eenzelfde probleemsituatie twee registratieformulieren kunnen gekoppeld zijn, één voor de time-out en één 
voor de hergo. In dit onderzoek situeren de hergo’s zich onder de noemer ‘korte time-out’.  
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vragenlijsten die de scholen9 kregen aangeboden. Het gaat enerzijds om objectieve data die 
verwijzen naar de school en naar de betrokken leerlingen. Anderzijds wordt gebruik gemaakt van 
subjectieve data. Zo steunt de effectmeting van de bestudeerde time-outs en hergo’s op de 
perceptie van (iemand binnen) de school10. Omdat percepties zowel het gevolg zijn van als 
richtinggevende factor voor het interactiegebeuren tussen leerlingen, leraren en ouders (Voets & 
Van den Broeck, 2001; Vlaamse Onderwijsraad11 & Koning Boudewijnstichting12, 2006) werd 
getracht om een dieper inzicht te krijgen in de ervaring van de betrokken leerling. Dit gebeurde 
onder meer door op zoek te gaan naar de zichtbare aanleiding tot de time-out (geëxternaliseerd 
versus geïnternaliseerd probleemgedrag) en het expliciet bevragen van het effect van de time-out 
op het gedrag van de leerling en op zijn manier van omgaan met medeleerlingen, leerkrachten en 
ouders. De informatie die op die manier werd verzameld, laat tot op zekere hoogte toe om inzicht 
te krijgen in de binnenkant of het ervaringsproces van de betrokkenen. Net op het ogenblik dat 
mensen aan hun eigen grenzen worden gebracht (existentiële draagkracht, dader- en 
slachtofferschap bij incidenten), wordt duidelijk hoezeer de binnenkant bepalend is voor het gedrag 
dat naar buiten uit wordt gesteld (Deklerck, 2005; Deklerck & Depuydt, 2005). Herstelgerichte en 
‘herverbindende’ methodieken als time-out en hergo spelen meer bepaald in op deze 
dieperliggende, existentiële dimensie (existentialiteit). Hier wordt met andere woorden sterker 
ingespeeld op de minder gemakkelijk te achterhalen sociaal-emotionele en existentiële 
ervaringscomponenten (zingeving) (Deklerck & Depuydt, 2001a; Deklerck & Depuydt, 2001b; 
Deklerck, 2005; Deklerck, 2007). 

 

                                                
9 Met ‘scholen’ bedoelen we enerzijds de schooldirectie en anderzijds de personen die de binnen de school 
de time-outs en/of de hergo’s van heel nabij hebben opgevolgd.  
10 Leerlingen, ouders en time-outorganisaties werden niet bevraagd. Het onderzoeksopzet (opdracht, timing, 
omkadering) liet niet toe een 360°-bevraging te doen.  
11 VLOR 
12 KBS 
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Hoofdstuk 1. Fenomeenanalyse 

1 Problematisch omgaan op school 

1.1 Time-out: antwoord op probleemgedrag of op een probleemsituatie? 

‘Directies en leerkrachten worden op school vaak geconfronteerd met situaties 
waarvoor de bestaande orde- en tuchtmaatregelen onvoldoende antwoord bieden 
en waarbij de enige mogelijkheid nog lijkt te liggen in het wegzenden van de 
leerling.’ (…) ‘Ook de school ervaart een wegzending als een falen. Scholen 
leveren reeds veel inspanningen om probleemgedrag en escalaties van 
probleemgedrag te voorkomen.’ (Deceur, Vettenburg & Decraene, 2005, p. 15) 

 
Time-out en hergo worden, ook in de wetenschappelijke literatuur, vaak in verband gebracht met 
noties als ‘probleemgedrag’, ‘moeilijk schoolgedrag’, ‘schoolnormoverschrijdend gedrag’ of ‘anti-
sociaal gedrag’. Het gaat om begrippen die nauw verwant zijn maar tegelijk een verschillende 
lading dekken. Omdat niet altijd hetzelfde wordt bedoeld, zijn ze wetenschappelijk minder 
hanteerbaar. Elke definitie of omschrijving is weliswaar tot op bepaalde hoogte relevant maar 
verduidelijkt vooral de professionele of academische invalshoek van waaruit een probleemsituatie 
en het gedrag dat de betrokkenen (meestal gaat het om de ‘daders’) daarin stellen, wordt bekeken 
(Smith (Ed.), 2003; Ortega, Sanchez, Van Wassenhoven, Deboutte & Deklerck, 2006; Christiaens, 
2007; Weerman, Smeenk & Harland (Red.), 2007). 
 
Ernstige gedragsproblemen vormen de aanleiding voor het inlassen van een time-out als een 
broodnodige rustperiode voor de betrokkenen. Op die manier tracht men dreigende schooluitval bij 
leerlingen te voorkomen (Deceur, Decraene & Vettenburg, 2005).  Hoewel de wetgever zich in art. 
1, §2 van het besluit van de Vlaams Regering van 5 mei 2006 betreffende de toekenning van 
subsidies aan time-outprojecten voor welzijn en onderwijs genuanceerder uitdrukt dan deze 
onderzoekers13 wordt toch de klemtoon meestal gelegd op het probleemgedrag van de leerling. Dit  
gedrag vormt de aanleiding tot specifieke maatregelen of interventies. Time-outinitiatieven worden 
trouwens genomen als blijkt dat de reeds gebruikte orde- en tuchtmaatregelen ten aanzien van de 
leerling hun doel missen en de leerling dreigt uitgesloten te worden. De veronderstelling dat de 
kern van het probleem bij de betrokken leerling ligt, valt met andere woorden niet uit de lucht. Het 
is zijn gedrag dat er verantwoordelijk voor is dat het spreekwoordelijke groene licht (geen 
problemen) verandert in een oranje knipperlicht (ongerustheid) of – sterker nog – in een rood licht 
(alarmfase met roep om dringende maatregelen). Een begrijpelijk gevolg hiervan is dat de meer 
neutrale, integrale en contextuele kijk op subtiele wijze naar de achtergrond verschuift en plaats 
                                                
13 Art. 1 § 2 Besluit Vlaamse Regering van 5 mei 2006, B.S. 17 juni 2006: De jongeren die in aanmerking 
komen voor deze werkvorm [time-out] zijn jongeren, bij wie schooluitval dreigt en voor wie de school en het 
CLB zelf al een maximum aan begeleidingsinspanningen hebben geleverd om de probleemsituatie te 
kenteren, maar die zodanig met problemen geconfronteerd worden dat interventie van buitenaf noodzakelijk 
is. 
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moet ruimen voor een minder genuanceerde causale zienswijze waarbij ‘de schuld’ of 
‘verantwoordelijkheid’ voor wat er fout loopt, hoofdzakelijk bij de leerling wordt gelegd. Het is de 
leerling die moet veranderen door zich aan te passen, zich te versterken, extra hulp te zoeken, 
etc.. Gaat de leerling of zijn ouder(s) hier zelfs na herhaald aandringen niet op in, dan dreigt het 
probleem te escaleren en komt de keuze voor exclusie in de vorm van een negatief attest, een 
heroriëntering, een weigering, een schorsing, etc. dichterbij. Dit onderzoeksrapport stelt zich 
doelbewust op in de lijn van het decreet en blijft consequent spreken van ‘een probleemsituatie’ of 
‘een situatie waarin sprake is van een ernstig omgangsprobleem’. Time-outs en hergo’s doen zich 
dan immers voor. Het interactionistisch perspectief bevestigt dat er samenhang bestaat met 
bepaalde structurele of persoonsgebonden factoren: zij worden gezien als ‘de verstolde residuen 
van interacties’ (Walgrave (Red.), 1996; Christiaens, 2007). Het probleemgedrag dat leerlingen 
effectief stellen, overstijgt met andere woorden hun persoonlijke verantwoordelijkheid, hoewel het 
laatste niet onder de mat mag worden geveegd (Deklerck, 2008). Het geïnternaliseerde en/of 
geëxternaliseerde probleemgedrag dat leerlingen stellen, is symptomatisch voor een ruimere en 
complexere problematiek waarin even goed de school, de leraren, de ouders als de ruimere 
samenleving hun aandeel hebben. Het kost geen moeite om te erkennen dat dit gedrag heel vaak 
als ‘irritant’ en ‘(ordever)storend’ wordt ervaren (Peeters, 1995). De keuze om dit lastige en/of 
problematische gedrag in samenhang te blijven zien met andere schoolgebonden of 
schooloverstijgende factoren brengt nuance en doet ons nadenken over factoren waaraan alle 
betrokkenen worden blootgesteld. Ze kunnen protectief of risicoversterkend zijn.  Onderzoek naar 
stress in het Vlaamse onderwijs heeft bijvoorbeeld aangetoond dat scholen met weinig overleg 
(inspraak – participatie) negatief inwerken op alle betrokkenen (Steyaert, Janssens & Hellings, 
1998; Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, 2008). 
Scholen die een goed evenwicht vinden tussen een prestatie- en gemeenschapsgerichte 
schoolcultuur zijn scholen waarin het welbevinden van de schoolbetrokkenen het hoogst scoort en 
de beste leerprestaties worden neergezet (Defraine, Van Damme & Ongena, 2004). In scholen met 
deze kwaliteiten blijven onveiligheidsgevoelens en geweldproblemen grotendeels afwezig 
(Vettenburg, Huybregts, & Walgrave, 2001).  Een positief klas- en schoolklimaat draagt er indirect 
toe bij dat ernstige probleemsituaties worden voorkomen. Tegelijk komt een dergelijk klimaat ook 
tot stand omdat probleemsituaties of escalerende conflicten achterwege blijven (Engels, 
Aelterman, Schepens & Van Petegem, 2001). Er is dus duidelijk sprake van circulariteit. 

1.2 Integrale, ecologische benadering 

Kiezen voor een integrale, multidisciplinaire benadering van probleemsituaties en van het 
probleemgedrag dat zich daarbinnen voordoet, betekent dat men voortdurend de complexiteit van 
dergelijke situaties voor ogen houdt, al was het maar om niet te blijven steken in een of andere 
vorm van symptoombestrijding (Depuydt, Deklerck & Deboutte, 2001). Het bio-ecologische kader 
van Bronfenbrenner en Morris (1998) dat onder meer door de Wereldgezondheidsorganisatie 
wordt gebruikt (zie Figuur 1.1 op p. 11), structureert de ruimere sociale context waarin onder 
andere leerlingen (en leraren) zich bewegen. Dit referentie- en analysekader verduidelijkt dat 
menselijk gedrag het resultaat is van een moeilijk te ontrafelen wisselwerking tussen 
persoonsgebonden factoren (aanleg, persoonlijkheidsstructuur, temperament, etc.), onze directe 
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relaties met anderen (thuis, vrienden, klasgroep, leraren, etc.), de schoolomgeving (infrastructuur, 
schoolcultuur, schoolbevolking, schoolomgeving, etc.) en de ruimere sociaal, politieke, culturele en 
natuurlijke omgeving. Binnen elke context of elk leefdomein duiken er factoren op die een 
betekenisvolle invloed uitoefenen op de manier waarop mensen zich in heel concrete situaties 
gedragen en met elkaar omgaan. 
Tal van theorieën en wetenschappelijke modellen zijn er in geslaagd om een scherper inzicht te 
verschaffen in wat er allemaal speelt wanneer de menselijke omgang verstoord geraakt. Dit geldt 
ook voor situaties in de klas- en schoolomgeving. Het probleemgedrag dat sporadisch opduikt, is 
dus een indicator voor een vastlopende interactie en – bij uitbreiding – van een problematische 
context.  
 

 

Figuur 1.1 Bio-ecologisch model (Bronfenbrenner & Morris, 1998) 

 
Het meervoudig risicomodel dat Van der Ploeg & Scholte (1990) eerder ontwikkelden (zie Figuur 
1.2 op p. 12), gaat er eveneens van uit dat probleemgedrag niet eenvoudig kan worden verklaard. 
Hun model maakt duidelijk dat het menselijk functioneren het resultaat is van een complexe 
wisselwerking tussen biografische en demografische factoren, de directe sociale omgeving en 
persoonsgebonden kenmerken zoals het zelfbeeld, de copingstrategie die men zich eigen heeft 
gemaakt, de locus of control en de zelfcontrole. Het gedrag dat jongeren stellen, maakt zichtbaar 
of die wisselwerking al of niet problematisch verloopt/is verlopen. Ook voor hen staat het buiten kijf 
dat het probleemgedrag dat jongeren stellen en dat aanleiding geeft tot bijvoorbeeld schoolse 
uitval in geen geval exclusief kan worden toegeschreven aan hun verantwoordelijkheid. Ingrijpen 
op probleemgedrag betekent dat er rekening wordt gehouden met (de wisselwerking tussen) 
diverse factoren. Niet alle factoren zijn vatbaar voor verandering. Het is belangrijk goed voor ogen 
te houden welke factoren men eventueel kan beïnvloeden en welke interventies, methodieken of 
aanpakvormen relatief succesvol zijn. 
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Figuur 1.2 Het meervoudig risicomodel (Van der Ploeg & Scholte, 1990) 

1.3 Internaliserend en externaliserend probleemgedrag als indicator 

Als leerlingen probleemgedrag stellen, is dit gedrag indicatief voor de situatie waarin ze zich op dat 
ogenblik bevinden. Wordt het alternatief van een time-out of hergo in overweging genomen, dan 
betekent dit dat het ernstig misloopt en dat er hoe dan ook iets moet gebeuren om rust te brengen, 
erger te voorkomen en een falende schoolcarrière te vermijden. Jongeren die probleemgedrag 
stellen hebben vaak te maken met een combinatie van studieproblemen, sociaal-emotionele 
problemen, gedragsproblemen, opvoedingsproblemen en maatschappelijke kwetsbaarheid. De 
optelsom aan moeilijkheden overstijgt hun draagkracht (Hellinckx & Ghesquière, 2000). Hun naar 
binnen- of naar buitengericht probleemgedrag wil hier in veel gevallen een antwoord op zijn. Nog 
steeds stelt men vast dat jongens vooral kiezen voor het zichtbare, naar buitengerichte 
probleemgedrag. Ze trachten zich ‘er door te slaan’ maar laten hun innerlijke knopen veeleer 
ongemoeid. Meisjes raken vaker verstrikt in de naar binnen gerichte problemen en hebben eerder 
de neiging om zich naar buiten uit te conformeren (Rombouts (Red.), 2000; VLOR & KBS, 2006, 
Ghesquière & Grietens (Red.), 2006). Omgaan met gevoelens lukt hen doorgaans beter. Het belet 
niet dat een aantal onder hen stranden op het dorre eiland van zelfkwetsing en zelfbeschuldiging. 
Het kern- of basisprobleem waar de meest kwetsbare en meest gekwetste groep mee te maken 
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krijgt (en zich niet altijd bij hen zelf situeert) blijft helaas vaak onbereikbaar en/of onopgelost 
(Deklerck, 2007; Deklerck & Depuydt, 2005). Juist daarom kunnen zich nieuwe, bijkomende 
problemen aandienen. Dader- en slachtofferschap raken op die manier meer en meer 
verstrengeld. 

Vettenburgs definitie van anti-sociaal gedrag (Vettenburg, Huybregts & Walgrave, 2001) biedt de 
mogelijkheid het naar buiten gerichte probleemgedrag objectief te vatten. In deze definitie wordt 
gekozen voor een normatief standpunt. Er wordt nagegaan op welke manier en in welke mate de 
vooropgestelde afspraken, regels en wetten door jongeren met de voeten worden getreden. 

Vettenburg schuift vier categorieën van anti-sociaal gedrag naar voor, met name: 
 
(1) het schoolgebonden normoverschrijdende gedrag zoals het opzettelijk storen van de les, het 

zonder toestemming verlaten van het leslokaal, verbaal geweld en brutaliteiten ten aanzien van 
de leerkrachten; 

(2) de leeftijdgebonden statusdelicten zoals spijbelgedrag en weglopen van huis; 

(3) delinquent gedrag zoals diefstal, vandalisme, zwart rijden, aanranding van de eerbaarheid 
zonder geweldpleging, druggebruik, drugverkoop, wapendracht en brandstichting; 

(4) fysiek geweld of bedreiging tegen personen zoals het toebrengen van slagen en verwondingen, 
vechtpartijen, moordpoging en moord, (poging tot) verkrachting, aanranding van de 
eerbaarheid met geweld en bedreiging met wapens. 

Met uitzondering van de statusdelicten mag die indeling volgens Vettenburg worden opgevat als 
een continuüm. Sommige jongeren glijden via het schoolgebonden normoverschrijdende gedrag 
geleidelijk aan af naar de meest ernstige vormen van antisociaal gedrag. 

Het naar binnen gerichte probleemgedrag leidt minder snel en minder vaak tot de keuze voor een 
time-out. Toch wordt het sporadisch aangestipt als reden voor een time-out en mag het niet buiten 
beschouwing worden gelaten. De sociaal-psychologische variabelen die hier in rekening kunnen 
worden gebracht hebben met elkaar gemeen dat ze bepalend zijn voor het welbevinden, zelfbeeld 
en zelfwaardegevoel van jongeren (Deceur, Vettenburg & Decraene, 2005). 

Hoe jongeren zich voelen en de manier waarop ze ook toekomstgericht tegen zichzelf aankijken, 
wordt niet alleen bepaald door hun ervaringen op school. De kwaliteit van hun relaties met 
betekenisvolle anderen zoals hun ouders, leraren, vrienden, vriendinnen en peergroep oefent hier 
alleszins invloed op uit (Op de Beeck, 2009). De school als ontmoetingsplaats en leeromgeving 
biedt tegelijk onderdak aan een brede waaier van relaties of contacten en speelt juist daarom een 
belangrijke rol. Scholen zijn echter in de eerste plaats ‘leerinstituten’ en daarom moet er in functie 
van hun zelfbeleving en hun sociaal-emotioneel functioneren ook worden gekeken naar het 
schoolse welbevinden en de schoolse betrokkenheid van leerlingen. De mate waarin leerlingen 
worden uitgedaagd door en betrokken bij het les- en leergebeuren (Laevers, 2006), de feedback 
die leerlingen krijgen op hun leervorderingen en attitude (Op de Beeck, 2009) en de mate waarin 
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ze kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en ondersteuning doorheen hun relaties met leraren 
en peers drukt zeker ook een stempel op hun welbevinden, zelfbeeld en gevoel van zelfwaarde. 
Het persoonlijk toekomstperspectief van leerlingen wordt door deze elementen mee beïnvloed, 
want ook andere elementen zoals de thuiscontext, de maatschappelijke integratie en de sociale 
status laten zich hier gelden (Hirtt, Nicaise & De Zutter, 2007). 

Op de Beeck (2009) vermeldt dat het zelfwaardegevoel bij adolescenten sterk bepalend is voor 
hun geluksbeleving. Het feit dat jongeren in deze ontwikkelingsfase erg begaan zijn met hun 
identiteit en een transitieperiode doormaken tussen de kind- en volwassenfase vormt hier een 
mogelijke verklaring voor. Zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfrespect zijn de drie deelcomponenten 
die het begrip helpen uitklaren. Een opvallend gendergebonden vaststelling is dat quasi alle 
studies uitwijzen dat jongens hun zelfwaardegevoel vooral steunen op persoonlijke successen, 
terwijl meisjes het zwaartepunt leggen bij het zich geaccepteerd voelen door anderen. 

1.4 Ruime contextfactoren 

1.4.1 Leerplicht tot achttien jaar 

In ons land geldt een leerplicht tot achttien jaar. Hiermee bekleedt ons land een unieke positie 
binnen Europa en de wereld. Deze ambitieuze en moedige beleidskeuze heeft ook een keerzijde. 
Niet alle jongeren blijven tot die leeftijd voldoende gemotiveerd om binnen een schoolse context bij 
te leren en te groeien in inzicht, vaardigheden en competenties. Zelfs een goed uitgekiend en 
consequent spijbelbeleid kan dat probleem niet opvangen. Pubers schikken zich doorgaans al 
minder gauw naar de gangbare schoolnormen en dat geldt nog meer wanneer hun ‘schools 
welbevinden’14 onder druk komt staan. Dat probleemgedrag, spijbelen en schooluitval samenhang 
vertonen met het welbevinden op school en in de klas werd eerder al aangetoond (Thomaes & 
Valkeneers, 1998). 
Het mag dan nog zo zijn dat de gemiddelde jongere tussen 12 en 18 jaar zich matig goed voelt op 
school (gemiddelde score varieert tussen 6 en 7 op 10 voor schools welbevinden), voor een 
beperkte groep jongeren geldt dat school lopen vooral een last is en hoegenaamd geen lust 
(bijvoorbeeld Mertens & Van Damme, 2000; Engels, Aelterman, Schepens & Van Petegem, 2001; 
Goedseels & Van den Bergh, 2003). PISA-onderzoek15 (Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkleing16, 2003) maakt duidelijk dat 33% van de Belgische leerlingen zich 
niet thuis voelt op school. Stevens en Elchardus (2001) stellen het preciezer en vermelden dat 
ongeveer twee derde van de leerlingen tussen 16 en 18 jaar niet van school wil veranderen en zich 
thuis voelt op school. Een minderheid van de scholieren (11%) voelt zich echter meestal 
ongelukkig op school. Dezelfde onderzoekers stelden vast dat 14% van de jongeren de wens 

                                                
14 De term ‘schools welbevinden’ polst naar hoe goed de leerlingen zich voelen op school, hoe ze hun eigen 
prestaties appreciëren, hoe gemotiveerd ze zijn voor het schools gebeuren, of ze in goed contact staan met 
medeleerlingen en leraren, of hun eigen leertraject het gevolg is van positieve keuzes, etc. (cf. De Groof & 
Stevens, 2004; Vyverman, Vettenburg, 2008).   
15 Het PISA-onderzoek (Program for International Student Assessment) meet de leerprestaties van 15-
jarigen in Vlaanderen en de wereld inzake leesvaardigheid, en wiskundige en wetenschappelijke 
geletterdheid. 
16 OESO 
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uitdrukten om van school te veranderen. Achttien percent geeft te kennen dat ze de schoolpoort 
liefst definitief achter zich zouden gooien. Mertens en Van Damme (2000) constateerden dat dit 
probleem zich in sterkere mate voordoet in het technische en beroepsonderwijs. Hun bevinding 
wordt echter niet door alle onderzoekers gedeeld (De Groof & Stevens, 2004). 

1.4.2 (On)gelijke onderwijskansen 

Internationaal onderzoek toont aan dat Vlaanderen beschikt over een degelijk onderwijssysteem 
maar dat we er maar moeizaam in slagen gelijke kansen te garanderen voor alle kinderen/jongeren 
(Hirrt, Nicaise & De Zutter, 2007). Via het Gelijke Kansen Onderwijs onderneemt Vlaanderen een 
structurele poging om dit probleem met verstrekkende gevolgen, zo goed mogelijk weg te werken. 
Tegelijk werden ook andere initiatieven ontwikkeld om ervoor te zorgen dat leerlingen zorg, 
begeleiding en steun op maat zouden krijgen zoals het leerzorgkader, bepaalde proeftuinprojecten 
en het antispijbelplan. 

Ondanks de geleverde inspanningen blijft het wachten op de eerste, overtuigende tekenen die 
wijzen op het verkleinen van de kansenkloof in het Vlaamse onderwijs. Hirrt et al. (2007) bepleiten 
ingrijpende, structurele maatregelen om de hefboomfunctie die het onderwijs zou moeten spelen, 
ook voor de meest achtergestelde groep leerlingen gedaan te krijgen. Hun pleidooi gaat 
ondubbelzinnig in de richting van het comprehensief onderwijs en het verder verstrakken of sturen 
van het inschrijvingsbeleid zodat de integratie- en emancipatieopdracht ten aanzien van de meest 
kwetsbare leerlingen een verantwoordelijkheid wordt die alle scholen opnemen. 

De gebundelde inspanningen zullen er alleszins toe moeten leiden dat de maatschappelijke 
kwetsbaarheid van een grote groep leerlingen wordt verkleind of opgeheven. De samenleving moet 
voorkomen dat jongeren en gezinnen terecht komen in een negatieve spiraal waarvan uitsluiting, 
een problematische verhouding met de maatschappelijke instellingen, het afbreken of niet op gang 
komen van emancipatorische processen en antisociaal gedrag de dominante karakteristieken zijn. 

Time-outs en hergo’s zijn bedoeld om een verdere probleemverdichting of -escalatie te voorkomen. 
Door beide methodieken binnen een problematische situatie aan te bieden als een constructief en 
niet-sanctionerend aanbod, verlaat men het spoor van maatschappelijke kwetsing. Hier is er 
sprake van een ‘inclusief’ antwoord waarbij de betrokkenen de kans krijgen om zelf 
verantwoordelijkheid te blijven nemen. De opening die men aanbiedt, drukt een positieve 
verwachting uit en rekent de jongere niet af op de fouten die hij in het verleden heeft gemaakt. Het 
aanbieden van een hergo of time-out contrasteert dan ook met de keuze voor ‘uitsluitende’ of 
‘exclusieve’ maatregelen, die het risico om een nog grotere maatschappelijke kwetsbaarheid doen 
toenemen (VLOR & KBS, 2006; Walgrave & Vettenburg, 2006; Deboutte, 2009). 

2 Fenomeendefinities 

2.1 Time-out 

In het besluit van de Vlaams Regering betreffende de toekenning van subsidies aan time-
outprojecten voor welzijn en onderwijs dat op 5 mei 2006 op voorstel van de Vlaamse minister van 
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Werk, Onderwijs en Vorming en de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin werd 
goedgekeurd17, wordt een buitenschoolse time-out als volgt omschreven: 

‘Artikel 1. § 1. Time-out met een schoolvervangend programma is een methode waarbij jongeren 
tijdelijk uit het secundair onderwijs worden genomen met de bedoeling hen opnieuw in het 
secundair onderwijs op te nemen. 

§ 2. De jongeren die in aanmerking komen voor deze werkvorm zijn jongeren, bij wie schooluitval 
dreigt en voor wie de school en het CLB zelf al een maximum aan begeleidingsinspanningen 
hebben geleverd om de probleemsituatie te kenteren, maar die zodanig met problemen 
geconfronteerd worden dat interventie van buitenaf noodzakelijk is.  

§ 3. De doelstelling van time-out is enerzijds het reïntegreren (sic) van de jongere in de bestaande 
onderwijsvoorzieningen, bij voorkeur in de school en de onderwijsvorm of studierichting waar de 
jongere ingeschreven was, behalve als in het belang van de jongere andere keuzes wenselijk zijn. 
Anderzijds heeft time-out tot doel bij de scholen veranderingsstrategieën te stimuleren die 
schooluitval moeten voorkomen.’ 

De tekst formuleert de doelen die de overheid voor ogen houdt. Zo moet elke time-out er op gericht 
zijn om de desbetreffende jongere(n) opnieuw te integreren in het secundair onderwijs. In het beste 
geval tracht men de jongere te re-integreren in zijn eigen klasgroep. Lukt dit niet, dan moet er werk 
worden gemaakt van een heroriëntering. Desnoods moet er voor de desbetreffende jongere een 
vormings- en/of begeleidingstraject op maat worden uitgewerkt. Schooluitval voorkomen blijft de 
belangrijkste ambitie. 

Deceur, Decraene en Vettenburg (2005, p. 23) omschrijven time-out in hun onderzoek als volgt: 
‘Elke school wordt geconfronteerd met gedragsproblemen bij leerlingen. Soms escaleert de situatie 
zodanig dat voor zowel de leerling als de leerkracht een rustpauze nodig is. Als tijdens een 
dergelijke rustperiode de leerling tijdens de lesuren buiten de klas wordt begeleid, spreken we van 
een time-out. Zo’n time-out kan door een lid van het schoolteam, een CLB-medewerker of door 
een externe begeleider opgenomen worden en kan zowel binnen als buiten de school 
plaatsvinden.’ Het gaat hier met andere woorden om een feitelijke beschrijving van wat zich 
voordoet binnen scholen. De onderzoekers verhelderen dat er meerdere vormen van time-out 
bestaan. Ze onderscheiden vier varianten van time-out. Drie ervan spelen zich af binnen de school. 
Het verschil tussen deze drie heeft te maken met wie er voor de time-outbegeleiding instaat: het 
gaat ofwel om een lid van het schoolteam, ofwel om een CLB-medewerker, ofwel om een externe 
begeleider. Bij de vierde variant vindt de time-out plaats buiten de schoolomgeving. Deze time-outs 
variëren onderling qua tijdsduur en kunnen twee tot acht weken duren. 
 
Onderhavig onderzoeksrapport verkent uitsluitend de effectiviteit van de time-outinitiatieven die 
buiten de school hebben plaatsgevonden. Er wordt nagegaan of deze time-outs geleid hebben tot 
(a) een reductie van de gedragsproblematiek en een neutralisatie van de probleemsituatie voor de 
jongere (‘de-escalatie’), (b) de re-integratie van de jongere in het onderwijs (‘voorkomen van 
                                                
17 B.S. 17 juni 2006.  
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schooluitval’) en (c) de versterking van het schoolteam inzake het voorkomen en omgaan met 
meer uitgesproken probleemsituaties (‘competentieversterking van de school’). Met deze 
invalshoek krijgt dit onderzoek aansluiting bij de intenties van het ministerieel besluit en de 
doelstellingen van de vier, eerder reeds ter sprake gebrachte, pilootprojecten (Rombouts (Red.), 
2000). 

De zoektocht naar buitenlandse voorbeelden en literatuur bracht aan het licht dat er in Nederland 
een aanbod bestaat dat zeer verwant is aan de time-outinitiatieven die wij hier in Vlaanderen 
kennen. Nederland heeft niet gekozen voor de term ‘time out’ maar spreekt wel over 
‘reboundvoorzieningen’. Net zoals in Vlaanderen gaat het om het aanbieden van een time-outfase 
aan leerlingen die midden in een conflict met de school (dreigen te) staan. De Nederlandse 
wetgeving omschrijft een reboundvoorziening als: ‘onderwijsopvangvoorziening waarin de leerling 
in het voortgezet onderwijs die wegens gedragsproblemen de veiligheid van medeleerlingen en 
docenten negatief beïnvloedt en die een grens heeft overschreden of dreigt te overschrijden en 
daardoor tijdelijk niet meer te handhaven is binnen de school, een niet vrijblijvend traject volgt om 
binnen een afgebakende periode van enkele maanden te worden gemotiveerd om zijn 
schoolloopbaan te vervolgen’ (Art. 1, f., Staatscourant 29 maart 2006, nr. 63, p. 23:1). 

De toelichtende tekst beklemtoont dat de betrokken leerling een nieuwe maar niet vrijblijvende 
kans krijgt om te bewijzen dat hij binnen het reguliere onderwijs aan zijn toekomst kan en wil 
werken. De school en de reboundvoorziening die scholen bovenschools als 
samenwerkingsverband organiseren gaan een inspanningsverplichting aan om deze leerling 
nadien te re-integreren in het onderwijssysteem zodat hij zijn schoolloopbaan kan verder zetten. 
Lukt dit niet in dezelfde groep, richting of school, dan moet men via een samenhangende aanpak 
garanderen dat deze leerling een passende onderwijsplek krijgt. Er wordt op gerekend dat scholen 
naast het nemen van curatieve en repressieve maatregelen ook en vooral werk maken van de zorg 
voor een veilig schoolklimaat. Het reboundaanbod is niet bedoeld voor leerlingen met een Zeer 
Moeilijk Opvoedbare Kinderen-indicatie (ZMOK) of leerlingen die een justitieel traject moeten 
doorlopen. 

Het reboundinitiatief is een aanbod op maat van de leerling. De inspanning die men levert mikt op 
meerdere doelen: een motivatie- en gedragsverandering, een herstel van de verhoudingen, een 
verbetering van de leer-attitude en het inhalen van leerachterstanden. Het komt er bovendien op 
aan om voor die bepaalde leerling het meest gepaste vervolgtraject te zoeken.  

Het mag duidelijk zijn dat de Nederlandse time-outvariant duidelijk uitspreekt wat er van de jongere 
en van de school wordt verwacht. De jongere en zijn school krijgen de opdracht mee om te werken 
aan de meest gepaste terugkeer naar het onderwijs. Het gaat hier niet om een vrijblijvende keuze 
maar om een plicht. School en jongere krijgen ruim de tijd – men spreekt van maanden in plaats 
van weken – om aan die plicht tegemoet te komen. Bepaalde risicogroepen worden omwille van 
hun specifiek risicoprofiel geweerd voor een reboundinitiatief. Deze bijzondere doelgroepen 
moeten kunnen rekenen op een nog andere aanpak. Of het aanbieden van meerdere alternatieven 
de slaagkansen vergroot, blijft een open vraag. Bijkomend literatuuronderzoek hierover is wenselijk 
(van Veen, van der Steenhoven & Kuijvenhoven, 2007). 
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2.2 Hergo 

De term hergo is een afkorting en staat voor herstelgericht groepsoverleg. Het is de Nederlandse 
benaming voor de uit Nieuw-Zeeland afkomstige methodiek, Family Group Conference. Dit is een 
overlegvorm waarbij men slachtoffer en dader, elk met hun achterban en samen met enkele 
anderen, zoals bijvoorbeeld een politieambtenaar, samen brengt om samen op zoek te gaan naar 
een ‘oplossing’ voor de schade die een bepaald misdrijf heeft veroorzaakt. De groepsbijeenkomst 
of conferentie schenkt aandacht aan alle (materiële, fysieke, psychologische, sociale) schade die 
het delict teweeg heeft gebracht (Burssens & Vettenburg, 2005; Walgrave & Vettenburg, 2006; 
D’Aes, 2008). 

In het najaar van 2000 ging er in ons land18, binnen de context van het jeugdrecht, een proefproject 
van start waarbij het herstelgericht groepsgesprek werd ingezet als één van de voorlopige 
maatregelen waarop jeugdrechters beroep kunnen doen nog voor ze een definitieve maatregel 
uitspreken. Hoewel deze visie onder druk komt staan, blijft het Belgische jeugdrecht uitgaan van de 
beschermingsgedachte, wat betekent dat men jongeren in principe niet aansprakelijk stelt voor hun 
delinquent gedrag. De maatregelen die men treft, vertolken de minstens theoretische intentie om 
de jongere die in de fout is gegaan, (her) op te voeden, te ondersteunen en/of te re-integreren 
(Walgrave & Vettenburg, 2006). 

De gunstige evaluatie van binnen- en buitenlandse Family Group Conferences en herstelgerichte 
groepsgesprekken heeft er wellicht, samen met de intrinsiek pedagogische kwaliteit van deze 
methodiek, toe geleid dat hergo’s ook ingang vonden in het onderwijsveld. 

Het inzetten van hergo’s in scholen is echter niet in alle opzichten vanzelfsprekend. Binnen het 
jeugdrecht worden hergo’s aangewend voor ‘als misdaad omschreven feiten’. Het gaat met andere 
woorden om ernstige regelovertredingen die de jeugdrechter doen kiezen voor een bijzondere 
maatregel, die anticipeert op een latere definitieve maatregel. Een zogenaamde ‘hergo-op-school’ 
komt er weliswaar ook omdat zich een ernstig probleem stelt in de omgang met een bepaalde 
leerling maar het gaat hier zeker niet altijd om een als misdaad omschreven feit. De beslissing tot 
een louter binnenschoolse hergo wordt ook niet genomen door een jeugdrechter maar door de 
school zelf. Hergo’s komen het arsenaal aan orde- en tuchtmaatregelen aanvullen en bieden de 
school dus een alternatief aan voor de punitieve aanpak van problemen. 

Voor McCold en Wachtel (2003) gaat het niet zozeer om het introduceren van nieuwe methodieken 
maar om de keuze voor een nieuw paradigma (cf. infra). Die nieuwe manier van omgaan met 
problematisch gedrag wijkt af van de klassieke bestraffende aanpak en is van een duidelijk ander 
gehalte dan een puur op rehabilitatie gerichte aanpak. De herstelgerichte benadering kiest 
principieel voor dialoog, samenwerking en het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid, niet in 
het minst aan daderzijde. Bij een hergo worden de betrokken jongeren aangesproken op hun 
kracht en krijgen ze geen negatief of kleinerend label opgekleefd. Hier krijgen slachtoffers de kans 
om voor zichzelf op te komen. En de confrontatie met hun slachtoffer(s), het beluisteren van de 

                                                
18 Het betrof een proefproject waaraan vijf arrondissementen deel namen: Antwerpen, Brussel 
(Nederlandstalig), Leuven, Hasselt en Tongeren.  
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impact van hun storende en/of gewelddadige gedrag en het verplicht zoeken naar een gepast, 
herstellend antwoord op het veroorzaakte leed, dwingt daders tot meer empathie en het tonen van 
hun menselijk gelaat. In geval de hergo uitmondt in een gepaste overeenkomst die nadien ook 
correct wordt uitgevoerd, dan wint ook de dader aan (zelf)waardering en vergroot de kans dat hij 
sterker uit deze, nochtans negatieve, ervaring komt (Deklerck & Depuydt, 2004; Walgrave & 
Vettenburg, 2006; Deboutte, 2009). 

2.3 Koppeling time-out – hergo: oppassen voor verwarring 

In de opdrachtomschrijving van dit onderzoek wordt de keuze gemaakt om de term time-out te 
gebruiken als noemer voor time-out en hergo. In de praktijk wordt er voor elke time-out en elke 
hergo een uniek registratieformulier ingevuld. Dit toont aan dat men beiden toch als aparte 
initiatieven beschouwt. De analyse van de registratieformulieren maakt duidelijk dat een aantal 
hergo’s plaatsvond in het kader van een korte time-out. 

Dat men beide soorten interventies onder dezelfde naam gebruikt, heeft wellicht ook te maken dat 
ze het voorwerp zijn van hetzelfde overheidsdossier (wetgeving, betoelaging, interdepartementale 
samenwerking). De keuze voor time-out als ‘hoofdbenaming’ vereenvoudigt weliswaar de 
communicatie maar suggereert te sterk dat het om gelijkaardige initiatieven gaat terwijl dit niet het 
geval is. 

Een inhoudelijke analyse maakt duidelijk dat beide methodieken een aantal raakpunten maar ook 
enkele opvallende verschillen vertonen. De meest wezenlijke verschillen hebben te maken met de 
kerntaak van beide methodieken. Zo heeft elke hergo een absoluut herstelgerichte, inclusieve 
doelstelling. Het oplossingsgericht omgaan met de gevolgen van de toegebrachte schade, staat 
hier centraal. Een time-out heeft het potentieel om die hoofddoelstelling te ondersteunen maar wil 
in de eerste plaats de nodige ruimte bieden om de hoog opgelopen spanning te laten wegebben en 
werk te maken van de re-integratie van de jongeren in zijn vertrouwde onderwijscontext. Een hergo 
volgt noodzakelijk op een ernstig incident waarbij er sprake is van minstens één duidelijk 
slachtoffer en minstens één duidelijke dader. Time-outs hebben een eerder preventieve en 
hulpverleningsondersteunende functie. Hier komt het er op aan de jongere, binnen zijn context, tot 
een sterkere leermotivatie te bewegen, zijn leerachterstand(en) goed te maken, zijn 
oplossingsvaardigheden en zelfbeheersing te vergroten. In beide gevallen is het aangewezen om 
de context zo goed mogelijk te betrekken bij het initiatief. Bij hergo’s gebeurt dit principieel. Bij 
time-outs gaat het niet om een principiële keuze maar worden school en ouders quasi altijd bij 
belangrijke overlegmomenten betrokken. 
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3 Eerder onderzoek: resultaten en aanbevelingen 

3.1 Time-out 

3.1.1 Korte en lange time-out 

Onder de noemer time-out vallen zowel de korte als de lange time-outs. Beide programma’s zijn tot 
op zekere hoogte gelijklopend maar vertonen ook verschillen. In beide gevallen richt men zich tot 
dezelfde doelgroep. Bij de korte time-out is de afkoelfase korter omdat men sneller wil ingrijpen 
maar ook omdat men ervan overtuigd is dat het gewenste effect vlugger kan worden bereikt. Het 
schema op p. 21 brengt de belangrijkste gelijkenissen en verschillen tussen korte time-out, lange 
time-out en hergo in beeld (Vanfraechem, 2003; Burssens & Vettenburg, 2004; Verduyct, 2006; 
Walgrave & Vettenburg, 2006). 

Voor een goed begrip willen we er aan herinneren dat dit onderzoek zich beperkt tot het evalueren 
van alle korte en lange time-outs die buiten de school werden uitgevoerd en waarbij een externe, 
door de Vlaamse overheid hiertoe gesubsidieerde organisatie, betrokken was. 

 



 
 

Tabel 1.1 Korte time-out – lange time-out – hergo  (Deboutte & Vettenburg)19 

 KORTE TIME-OUT20 LANGE TIME-OUT HERGO 

Omschrijving Maatregel waarbij een leerling die 
ernstig probleemgedrag stelt waardoor 
de klassituatie onhoudbaar wordt, voor 
maximaal tien dagen uit de klas wordt 
gehaald en persoonlijke begeleiding 
krijgt door iemand van buiten de school.  
 

Maatregel waarbij een leerling die 
ernstig probleemgedrag stelt waardoor 
de klassituatie onhoudbaar wordt, voor 
een periode van minstens twee tot 
maximaal zes weken uit de klas wordt 
gehaald en persoonlijke begeleiding 
krijgt door iemand van buiten de school.  

Gestructureerd gespreksmodel onder 
leiding van een neutrale moderator dat 
plaatsvindt nadat zich een ernstig 
incident/conflict heeft voorgedaan en 
waarbij gezocht wordt naar een voor het 
slachtoffer gepast antwoord op de 
schadelijke gevolgen van die 
probleemsituatie.    

Voorwaarden - Ernstige probleemsituatie door 
toedoen van ernstig probleemgedrag 
van een leerling 
- De beproefde antwoorden van de 
school slagen er niet in om het 
probleemgedrag te doen stoppen.  
- Vertrouwen in de slaagkansen van een 
korte time-out 
- Vrijwillige medewerking van de dader 
is meer dan wenselijk (geen absoluut 
vereiste) 
 

- Ernstige probleemsituatie door 
toedoen van ernstig probleemgedrag 
van een leerling 
- De beproefde antwoorden van de 
school slagen er niet in om het 
probleemgedrag te doen stoppen.  
- Vertrouwen in de slaagkansen van een 
lange time-out 
- Vrijwillige medewerking van de dader 
is meer dan wenselijk (geen absoluut 
vereiste) 
 

- Ernstig incident of ernstig probleem 
met schoolnormoverschrijdend gedrag 
waarbij sprake is van een duidelijke 
dader en een duidelijk slachtoffer.  
- De beproefde antwoorden van de 
school slagen er niet in om het 
probleemgedrag te doen stoppen.  
- Vertrouwen in de slaagkansen van een 
hergo 
- Vrijwillige instemming van alle 
deelnemers (principieel vereist)  
- Dader (h)erkent zijn eigen aandeel en 
wil hiervoor zijn verantwoordelijkheid 
opnemen 

Focus Dadergerichte aanpak (curatief en 
preventief21) 

Dadergerichte aanpak (curatief en 
preventief) 

 Slachtoffergerichte aanpak (curatief en 
preventief22) 

 

                                                
19 Dit schema werd opgesteld door G. Deboutte en N. Vettenburg, met bijkomend advies van D. Burssens , I. Van Fraechem en L. Walgrave. 
20 Het gaat hier enkel om de korte time-out zoals die in dit onderzoek aan bod komt, dit wil zeggen de korte time-out die door een externe organisatie wordt 
begeleid.  
21 Een korte en lange time out zijn een niet-sanctionerend antwoord op problematisch gedrag waarbij het er op aankomt een escalerende probleemsituatie te 
ontmijnen (curatie); tegelijk tracht men via initiatieven op maat van de leerling te voorkomen dat zijn problematische gedrag zich zal herhalen.  
22 Hergo’s zijn curatief omdat ze in de brede zin van het woord schadeherstellend zijn. Hun preventieve waarde komt tot uiting wanneer een school er door 
toedoen van een hergo toe komt om haar visie op disciplinering en bestraffing te veranderen (onder andere door kansen te geven aan herstelgerichte 
maatregelen).  



 
 

Hoofddoel(en) - Adempauze bieden: rust in de klas 
herstellen – escalatie vermijden 
- Schooluitval voorkomen 
- Schoolveranderend werken: directie en 
leraren laten kennis maken met andere 
aanpakvorm en –stijl t.a.v. leerlingen in 
het algemeen en leerlingen  die 
probleemgedrag stellen  

- Adempauze bieden: rust in de klas 
herstellen – escalatie vermijden 
- Schooluitval voorkomen 
- Schoolveranderend werken: directie en 
leraren laten kennis maken met andere 
aanpakvorm en –stijl t.a.v. leerlingen in 
het algemeen en leerlingen die 
probleemgedrag stellen 
 

- Schadeherstel t.a.v. slachtoffer (en 
schoolomgeving): herstellend gesprek 
waarin de schadelijke gevolgen van een 
incident aandacht krijgen en een proces 
van ‘re-integrerende beschaming’ bij de 
dader op gang wordt gebracht  
- herstelgerichte benadering 
introduceren in school (=meer 
structuurgericht, preventief effect op 
escalatie) 

Succesindicatoren - Re-integratie van de leerling in de 
school en in de klasgroep 
- Schoolteam wijzigt haar omgang met 
leerlingen (preventie) en met leerlingen 
die probleemgedrag stellen (preventie 
en curatie) 

- Re-integratie van de leerling in de 
school en in de klasgroep 
- Schoolteam wijzigt haar omgang met 
leerlingen (preventie) en met leerlingen 
die probleemgedrag stellen (preventie 
en curatie) 

- Tevredenheid vanwege het slachtoffer 
en de andere gesprekspartners over het 
verloop en het resultaat (herstelcontract) 
- Hergo-gesprek: erkenning van het 
slachtofferschap; aanbieden van een of 
meer relevante schadeherstellende 
initiatieven vanwege de dader 

Positieve neveneffecten - Aanboren van de positieve 
mogelijkheden en de motivatie van de 
betrokken leerling 
- Versterken van de sociale 
vaardigheden 
- De-escalatie van de probleemsituatie 

- Aanboren van de positieve 
mogelijkheden en de motivatie van de 
betrokken leerling 
- Versterken van de sociale 
vaardigheden 
- De-escalatie van de probleemsituatie 

- Positieve re-integratie van de dader 
- Versterken van de sociale 
vaardigheden en het inlevingsvermogen 
van de dader 
- De-escalatie van de probleemsituatie 

Bijzondere kenmerken - Omgeving wordt door de school of het 
CLB op de hoogte gesteld van de keuze 
voor een korte time-out 
- Staat principieel los van orde- en 
tuchtmaatregelen en reikt een alternatief 
aan 

- Omgeving wordt via een 
rondetafelgesprek23 betrokken bij de 
keuze, de invulling en de evaluatie van 
de lange time-out 
- Staat principieel los van orde- en 
tuchtmaatregelen en reikt een alternatief 
aan 

- De omgeving van slachtoffer en dader 
worden bij het gesprek betrokken. Ook 
de school krijgt de kans om haar 
aandeel in de schade te verwoorden en 
op de dader te verhalen 
- Staat principieel los van orde- en 
tuchtmaatregelen en reikt een alternatief 
aan 

Locatie Binnen en/of buiten de school Buiten de school Binnen en buiten de school 

 

                                                
23 Een rondetafelgesprek brengt de leerling, de school, het CLB, de ouder(s), de schoolexterne organisatie die de time-out zal begeleiden en eventueel nog 
andere achterbanfiguren van de dader als gelijkwaardige gesprekspartners rond de tafel.  
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3.1.2 Bevindingen van eerder onderzoek 

3.1.2.1 De Vlaamse time-out pioniers  

(Rombouts (Red.), 2000, p. 139-145) 

De eerste diepgaande analyse van de pilootprojecten in Vlaanderen concludeert dat het time-
outproject mag worden beschouwd als ‘een voorwaardelijk zinvol project’. Time-outinitiatieven 
komen tegemoet aan wat scholen in bepaalde gevallen willen en nodig hebben: een zinvol 
alternatief om het wegzenden van een leerling te voorkomen en dit op het ogenblik dat de school 
haar eigen arsenaal aan antwoorden ten einde toe heeft uitgeprobeerd. Time-out is geen 
wondermiddel en kan slechts een meerwaarde bieden ‘wanneer er in de verschillende 
opvoedingsmilieus van de jongeren ingrepen gebeuren’. 

Dezelfde publicatie acht het wenselijk om de werkvorm zoals hij tot dan toe bestond op een aantal 
punten bij te werken. Zo wordt onder meer beklemtoond dat de time-out niet plots uit de lucht mag 
komen vallen maar het resultaat moet zijn van een grondige opvolging en evaluatie van het gedrag 
van de betrokken leerling. School, CLB en externe hulpverlening moeten hier samen hun 
verantwoordelijkheid opnemen. De garantie op voorafgaande begeleidende, hulpverlenende en 
pedagogische stappen moet worden ingebouwd. Via een leerlingenvolgkaart moet het lukken om 
hiervan een overzicht te krijgen zodat het nadien beter lukt om een actieplan op maat van de 
noden, behoeften en probleempunten van de jongere en zijn context te ontwerpen. Als de 
beginsituatie scherper in beeld kan worden gebracht, lukt het nadien ook beter om na te gaan of en 
in hoever de time-out een toegevoegde waarde tot stand heeft kunnen brengen. Het limiteren van 
de time-outperiode tot maximaal zes weken wordt bekritiseerd. De voorkeur gaat uit naar een meer 
flexibel systeem van in- en uitstroom. Dit komt meer tegemoet aan het ‘zorg-op-maat’-principe dat 
erkent dat elk traject anders is omdat elke jongere en elke situatie uniek is. Sommige jongeren 
horen eerder thuis in de hulpverlening of in een therapeutische setting. Hier moet vooral werk 
worden gemaakt van een vlotte(re) instroom naar de meer gespecialiseerde, professionele zorg- 
en hulpverlening. Het is voor niemand een goede zaak als de time-out wordt benut als een buffer 
voor de te lange wachtlijsten in de jeugdzorg.  

Door te zorgen voor een regionale afstemming van het time-outaanbod kan er beter worden 
toegewerkt naar verschillende doelgroepen. Geen enkele werkvorm is geschikt om alle 
doelgroepjongeren adequaat te helpen of te ondersteunen. Ten slotte wordt er nog gepleit om 
binnen de projecten ook allochtone medewerkers in te schakelen. 

Naar de scholen toe pleit de publicatie voor het voldoende toerusten van de leerlingenbegeleiding 
en de zorgfunctie van de scholen. Een goede samenwerking tussen onderwijs en 
(jeugd)hulpverlening moet zoveel mogelijk worden aangemoedigd. Lerarenopleidingen en scholen 
moeten de kaart trekken van leerlingengericht onderwijs. De onderwijsklemtoon moet opschuiven 
in de richting van het proces- en ervaringsgerichte en zonder dat de term als zodanig wordt 
gebruikt, wordt er gepleit voor een comprehensief onderwijs. Men kiest er met andere woorden niet 
voor om te morrelen in de marge. Het structureel inbedden van time-out als extra mogelijkheid om 
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jongeren een concreet dagprogramma aan te bieden waarin ruimte wordt geboden voor 
theoretische vorming, het aanscherpen van hun sociale vaardigheden, schoolse en vaktechnische 
activiteiten en psychosociale begeleiding. 

3.1.2.2 Evaluatie van de eerste time-outexperimenten in Vlaanderen  

(Vettenburg, Vandewiele, Deceur & Decraene, 2004) 

In hun rapportering van de vier pilootprojecten, die plaatsvonden van maart 2001 tot en met maart 
2003, toetsen de auteurs twee doelstellingen van de time-out werkvorm af, namelijk (a) of de 
jongeren na de time-out (re-)integreren en (b) of scholen door toedoen van deze time-
outervaringen er toe aangespoord worden om hun beleid en aanpak ten aanzien van dit type 
probleemsituaties te veranderen. 

Hun conclusie luidt dat de hier gerealiseerde time-outs alleszins voor een rustperiode hebben 
gezorgd  waarvan de leerling, zijn gezin en de school konden profiteren. Die adempauze liet toe 
om werk te maken van de re-integratie van de jongere in de school. De time-outperiode verhoogde 
de kans dat de jongere deel bleef uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod: 45% keerde nadien 
terug naar dezelfde school, 56% bleef dezelfde onderwijsvorm volgen en 40% bleef deel uitmaken 
van dezelfde klasgroep. Hier is er telkens sprake van een de-escalatie. De dreigende schooluitval 
werd voorkomen. 

Met betrekking tot de tweede doelstelling stelden de auteurs van het evaluatieve artikel vast dat er 
op het vlak van preventie kleine, structurele stappen vooruit werden gezet. Zo noteerden de 
onderzoekers dat school en CLB na verloop van tijd nauwer bij het project werden betrokken, dat 
de samenwerking tussen de drie partners verbeterde en dat de herinstroom van de jongere 
zorgvuldiger werd voorbereid en begeleid. Ze stellen ook vast dat de school en de leerkrachten 
bewuster gaan reflecteren over hun eigen aanpak en rol. Op klassenraden werd meer zorg 
besteed aan het voorbereiden van een succesvolle herinstroom. Het waren vooral de 
schoolbezoeken, die aan de herintrede van de jongere vooraf gingen, die gezorgd hebben voor dit 
preventieve effect. Opvallend is ook dat de time-outperiode de professionele hulpverlening in de 
thuisomgeving van de jongere gefaciliteerd heeft. 

Vooral het Time-Out-project Antwerpen heeft geleerd hoe belangrijk het is voor de time-
outorganisaties om een goede vertrouwensrelatie uit te bouwen met scholen en CLB’s. Een 
veelvoud aan formele en informele contacten draagt bij tot een goede afstemming en 
samenwerking. Het opstellen van duidelijke werkafspraken, het respecteren van ieders 
verwachtingen, het voor ogen houden van de eigenheid van de school (schoolcultuur, draagkracht, 
vaardigheden), het toewerken naar een gemeenschappelijk doel en de permanente zorg voor open 
en eerlijke communicatie tussen alle betrokkenen stimuleren de scholen tot groei en verandering. 
Scholen hoeven hiervoor niet te wachten op het initiatief van organisaties. De uitbouw van een 
breed zorg- en ondersteunend netwerk dient zowel de belangen van de leerlingen als van het 
schoolteam. 
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3.1.2.3 Evaluatieonderzoek time-outprojecten in Vlaanderen  

(Deceur, Decraene & Vettenburg, 2005) 

In opdracht van het departement Onderwijs werd door de vakgroep Sociale Agogiek van de 
Universiteit Gent (UGent) een evaluatief onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de korte en 
lange time-outprojecten die tot dan toe in Vlaanderen werden georganiseerd. De centrale vraag 
hierbij was of een time-outperiode inderdaad kan voorkomen dat jongeren worden weggestuurd 
van school. Helpen time-outs een (definitieve) breuk met de school voorkomen? Verder werd 
bekeken of time-outprojecten scholen ertoe aanzetten om de preventie van schooluitval anders en 
wellicht ook effectiever aan te pakken. 

Via een eerste algemene bevraging bij alle secundaire scholen werd getracht om de bestaande 
time-outinitiatieven in beeld te krijgen. Er reageerden 382 scholen (37.09%). De resultaten van het 
empirisch onderzoeksluik lieten toe een preciezer beeld te krijgen van het aantal time-outs, de 
gehanteerde keuzecriteria, de invulling van de time-outactiviteiten, het profiel van de 
doelgroepleerlingen en of de scholen naar aanleiding van hun ervaringen met time-out 
veranderingsbereidheid hadden getoond door werk te maken van het optimaliseren van het 
schoolklimaat. 

Naast de vier time-out pilootprojecten (cf. supra) werden er nog zes andere geselecteerd voor een 
meer diepgaande analyse. Zeven schoolexterne en drie schoolinterne initiatieven werden via semi-
gestructureerde interviews bekeken en geëvalueerd. Per project werd gesproken met twee 
jongeren, hun persoonlijke begeleiders, de contactpersonen binnen de school en in enkele 
gevallen volgde er ook een gesprek met een projectwerker. 

De onderzoekers kwamen op basis van hun onderzoek tot de volgende conclusies en 
aanbevelingen: 

- Scholen maken gebruik van vier soorten van time-out: drie soorten binnenschoolse time-out 
waarbij de begeleiding varieert tussen een lid van het schoolteam (>50%), een CLB-
medewerker (20%) of een schoolexterne begeleider (<10%) en een time-out buiten de school 
(>25%). 

- Duur en invulling van de time-outs zijn erg verschillend: de buitenschoolse time-outs duren 
gemiddeld langer en zijn het meest intensief; leerlingen uit het technisch en 
beroepsonderwijs treft men meer aan bij de buitenschoolse time-outvorm.  

- De gemiddelde time-outjongere is 15 jaar oud: het gaat vooral om jongens (twee tot drie 
maal meer vertegenwoordigd dan meisjes) die in het tweede of derde BSO of TSO zitten; 
opvallend is het feit dat vele van deze jongeren te maken hebben met schoolachterstand en 
vaker van school veranderden. 

- De jongeren in de time-outprojecten zijn vaker dan gemiddeld afkomstig uit een gebroken, 
een eenouder- of nieuw samengesteld gezin. Meer dan één vijfde van hen heeft een dossier 
bij het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJ), bijna één vijfde heeft een dossier bij de 
jeugdrechtbank. Het valt op dat een aantal van deze jongeren vooraf reeds werd begeleid 
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door een gespecialiseerde zorg- of hulpverlener (therapeut, psycholoog, psychiater, 
huisarts). 

- Time-outs komen er vooral omdat de betrokken jongere schoolgebonden normoverschrijdend 
gedrag stelt. Het gaat meestal om aanhoudende gedragsproblemen die al dan niet gepaard 
gaan met andere schoolproblemen en spijbelgedrag. Zwaardere incidenten, met uitzondering 
van stelen en vandalisme, monden vaker uit in een schoolexterne time-out. Het incident dat 
aanleiding geeft tot de time-out is meestal de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet 
overlopen. 

- Na de schoolexterne time-out keren de meeste jongeren (56.21%) terug naar dezelfde 
school; 64.55% volgde opnieuw dezelfde onderwijsvorm; 53.04% zat nadien in dezelfde 
klasgroep. Zes maanden later blijkt de situatie er heel anders uit te zien en zit nog een vijfde 
van de jongeren in dezelfde school. Vijfenveertig procent handhaaft dezelfde onderwijsvorm. 
Slechts 21% is terug te vinden in dezelfde klasgroep als bij aanvang van de time-out. Hierbij 
mag men wel niet uit het oog verliezen dat heel wat jongeren na de time-out geheroriënteerd 
worden of beslissen om van school te veranderen, hetzij onmiddellijk, hetzij na de 
zomervakantie. Opvallend is ook dat slechts 31.25% van de jongeren er in geslaagd is een 
A-attest te bemachtigen in het schooljaar waarin de time-out plaatsvond. Het aantal jongeren 
dat het schooljaar afrondt met een B-attest bedraagt 12.5%, terwijl 38.28% een C-attest 
kreeg toegewezen24. 

- De schoolexterne time-outs worden door de betrokken leerlingen globaal genomen duidelijk 
positiever geëvalueerd dan de schoolinterne time-outs. Dit beeld klopt echter niet voor alle 
time-outs. 

- Als ze een positieve evaluatie formuleren is het omdat de jongeren waarderen dat er naar 
hen is geluisterd, dat er rekening is gehouden met hun mening en dat ze goede 
herinneringen meedragen. Hun schools welbevinden en functioneren krijgt hiermee een duw 
in de rug. Hun academisch zelfconcept, hun schoolse motivatie gaat er op vooruit en er is 
zelfs sprake van een gunstig effect op de gezinsrelaties. 

- Op het vlak van vrije tijd en vriendschapsrelaties zijn de veranderingen geringer. Een aantal 
jongeren breken hun bestaand relatienetwerk open en bouwen contacten op met ‘niet-
delinquente vrienden’ of ze kiezen ervoor om (opnieuw) lid te worden van een vereniging. 

- Tijdens de time-out houden de leerlingen zich meestal goed aan de gemaakte afspraken. Ze 
slagen er in om het probleemgedrag dat aan de basis lag van hun aanmelding af te houden. 
Eens terug in de schoolomgeving blijkt het een stuk moeilijker om die positieve lijn te blijven 
handhaven. 

- Qua toekomstvisie, zelfbeeld en sociale vaardigheden drukken de jongeren zich positief en 
optimistisch uit. De projectmedewerkers delen hun mening en wijzen op de positieve 

                                                
24 Het is niet duidelijk of die cijfers sterk afwijken van het gemiddelde cijfer van leerlingen die in dezelfde 
onderwijsvorm en richting zitten.  
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ontwikkeling die ze bij de jongeren opmerken. Hun zelfbeeld is bij aanvang van de 
schoolexterne time-out vaak ondermaats. 

- Vanuit het perspectief van de projectmedewerkers is er sprake van een gunstige evolutie bij 
de jongere, hun gezin en de school. Die ontwikkeling verbinden ze respectievelijk met de 
toekomstvisie van de jongere, de ouderbetrokkenheid en de wijze waarop de school zich 
opstelt ten aanzien van de doelgroep. 

Time-outs zijn relatief succesvol omdat ze er op korte termijn voor zorgen dat jongeren niet uit de 
schoolse boot vallen. De preventieve waarde die time-outs in dit opzicht hebben, is niet enkel te 
danken aan de inspanningen die rechtstreeks gebeuren met of ten aanzien van de jongeren. De 
context van de jongere (school, thuismilieu, externe organisaties, vrije tijd, etc.) wordt door de time-
outprojecten immers meegenomen. De onderzoekers hebben vastgesteld dat time-outprojecten 
bijvoorbeeld aanleiding geven tot ‘algemene preventieve acties’ binnen de school. Hiermee worden 
structurele initiatieven bedoeld met een ruimer, preventief effect ten aanzien van de 
doelgroepleerlingen. Meer concreet gaat het om klasgroepbevorderende initiatieven (bevorderen 
van cohesie, samenwerking, positieve klassfeer), de keuze voor een groepsgebonden time-out of 
klasproject, het aanbieden van specifieke vorming voor leerkrachten, het introduceren van 
bijkomende hulpmiddelen zoals een attitudekaart of het expliciteren van de regels en afspraken 
binnen de school. 

Op basis van de onderzoeksresultaten concluderen de Gentse onderzoekers dat time-outprojecten 
tegemoet komen aan de twee basisdoelstellingen. Ze dragen ontegensprekelijk bij tot het 
voorkomen van schooluitval. ‘De combinatie van een rustperiode, een intensieve begeleiding en 
vormingsactiviteiten zorgt ervoor dat de negatieve spiraal van gedragsproblemen op school 
doorbroken wordt en dat er geen wegzending komt (Deceur, Vettenburg & Decraene, 2005, p. 21)’. 
Dit positieve resultaat schrijven de onderzoekers toe aan de betrokkenheid van en de 
samenwerking tussen alle deelnemers. Met betrekking tot de tweede doelstelling, dit is het 
stimuleren van veranderingsbereidheid in scholen voor de uitbouw van algemeen preventieve 
initiatieven, drukken de onderzoekers zich voorzichtiger uit. Extra inspanningen zijn nodig, ook 
binnen de maatschappelijke context die de school overstijgt. 

In hun aanbevelingen drukken Deceur et al. de zorg uit om de externe time-outs gepast in te 
zetten. Dit soort time-out mag in geen geval worden opgevat als een gemakkelijkheidsoplossing 
voor de scholen (‘parkeerplaats voor moeilijke jongeren’). De scholen en hun partners moeten er 
alleszins op toekijken dat er voorafgaande stappen werden gezet. De beslissing voor een time-out  
zou het resultaat moeten zijn van open communicatie en dialoog. De uitvoering van externe time-
outs wordt volgens hen om praktische en financiële redenen best in handen gelegd van 
(jeugd)welzijnsorganisaties en vormingsorganisaties. Een modulair aanbod, voor zowel de 
individuele begeleiding als de algemeen preventieve doelstelling is wenselijk. 

Wel moet er nog werk worden gemaakt van een correcte beeldvorming van time-outs. Het moet 
voor iedereen (schooldirecties, leraren, CLB, ouders, leerlingen, etc.) duidelijk zijn dat time-
outinitiatieven de bestaande leerlingenbegeleiding op een zinvolle manier komen aanvullen en dat 
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het de bedoeling is om schooluitval of het definitief mislukken van een schoolloopbaan wil helpen 
voorkomen. 

Door jongeren van meet af aan te loodsen naar een school en studierichting die aansluit bij hun 
interesses en mogelijkheden kunnen heel veel problemen worden voorkomen. Het hoog praktisch 
en ervaringsgericht gehalte van een deel van het time-outaanbod in combinatie met de 
emanciperende gezagsrelatie van de begeleider(s) en het informele, niet-schoolse karakter van de 
schoolexterne time-outsetting, dragen ertoe bij dat deze moeilijke jongeren wel gemotiveerd raken 
en hun negatieve gedragspatroon achterwege laten. 

3.2 Hergo: evaluatie van een onderwijsexperiment  

(Burssens & Vettenburg, 2004) 

Van oktober 2002 tot en met maart 2004 liep in het Vlaamse onderwijs het enige officiële hergo-
experiment. In negen scholen werden veertien hergo’s georganiseerd. Ze werden gemodereerd 
door leerlingenbegeleiders en CLB-medewerkers die hiervoor een opleiding hadden genoten bij de 
organisatie Echt Recht uit Nederland. Het proefproject werd opgevolgd door de toenmalige 
Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie van de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven). Hierbij 
werden er 11 hergo’s geobserveerd en 62 interviews afgenomen gespreid over de verschillende 
participantengroepen. De moderatoren werden via een vragenlijst, intervisiegesprekken en een 
focusgroep bij het onderzoek betrokken. 

De onderzoekers stelden vast dat de grote meerderheid van de respondenten heel tevreden was 
over hun deelname aan de hergo. Zevenenvijftig van de zestig deelnemers gaven te kennen dat ze 
in de toekomst liever zouden kiezen voor een hergo dan voor het opleggen van een traditionele 
straf. 

Dankzij de hergo kon in alle gevallen de spanning worden weggenomen of verminderd. Alle 
slachtoffers vermeldden dat hun verwachtingen werden ingelost. Bij de meeste daders werd een 
dreigende wegzending vermeden. Nagenoeg alle slachtoffers en hun achterban drukten zich 
positief tot heel positief uit over de confrontatie met de dader. De daders laten verstaan dat ze de 
bijeenkomst niet als vernederend hebben ervaren. Zowat de helft van de negen geïnterviewde 
daders werden getroffen door het verhaal van de slachtoffers. Vier van hen zagen zich 
geconfronteerd met gevoelens van schuld en spijt en vijf van hen voelden medelijden. De andere 
daders deelden deze beleving niet. 

De antwoorden van de deelnemers tonen aan dat het voor hen erg belangrijk is om op voorhand 
goed geïnformeerd te zijn over het wat en hoe van een hergo. Door helderheid te scheppen en een 
veilige omkadering te garanderen, werkt hun bereidheid tot deelname in de hand. De hergo gaf de 
meeste respondenten het gevoel dat ze een eerlijke kans kregen om openlijk over de feiten te 
kunnen praten. Deze gespreksvorm gaf de slachtoffers het gevoel goed gesteund te zijn door de 
hele omgeving (eigen achterban, directie, leerkrachten, achterban dader). Diezelfde steunervaring 
is ook terug te vinden bij de daders. Voor hen was de hergo geenszins vernederend, noch 
stigmatiserend. 
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De neutrale positie van de moderatoren stond voor 48 van de 51 respondenten buiten kijf; de 
moderatoren die voorafgaandelijk geen contact hadden met de betrokkenen, hadden de indruk dat 
ze hun rol makkelijker en met meer gezag konden opnemen. 

De herstelplannen die aan het eind van de hergo worden opgesteld zien er niet anders uit dan bij 
de hergo’s die buitenschools plaatsvinden. Ze bestaan uit een omschrijving van de herstelgerichte 
sanctie(s) en uit afspraken die er op gericht zijn om nieuwe of andere problemen in de toekomst te  
vermijden. Niemand zit na de hergo te wachten op strenge, retributieve sancties. Een belangrijke 
bevinding is wel dat er over gewaakt moet worden dat de daders zelf ook voldoende invloed 
kunnen uitoefenen bij de totstandkoming van het herstelplan. McCold en Wachtel (2002) wijzen er 
op dat die betrokkenheid de succesvolle naleving van de afspraken ten goede komt (Burssens & 
Vettenburg, 2005). 

Vijftig van de zestig respondenten drukken na de hergo de verwachting uit dat de dader niet meer 
in dezelfde fout zal hervallen ten aanzien van hetzelfde slachtoffer. Of dit ook het geval zal zijn 
naar andere personen wordt iets meer betwijfeld. Burssens en Vettenburg wijzen er in dit verband 
op dat herstel de eerste prioriteit is en moet blijven van een hergo. Of deze methodiek haar werk 
doet, moet op basis van dit criterium worden bekeken. Hergo’s hebben het potentieel om recidive 
te helpen voorkomen maar hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van andere, meer 
specifieke methodes of hulpverleningsvormen. 

Beide onderzoekers koppelden aan de resultaten van hun onderzoek ten slotte nog de volgende 
aanbevelingen (Burssens & Vettenburg, 2005): 

- Er moet absoluut op worden toegezien dat de jonge ‘daders’ voorafgaand aan de hergo hun 
aandeel in wat er fout is gelopen onder ogen zien en zich bereid tonen hun 
verantwoordelijkheid op te nemen. 

- Scholen moeten weten dat een hergo weliswaar tijdrovend is (voorbereidende gesprekken, 
hergo, nazorg) maar er wel voor zorgt dat een ernstig probleem ten gronde wordt aangepakt 
en daarom op termijn toch tijdbesparend kan zijn. 

- Er moet op worden toegezien dat scholen hun aandeel in het slachtofferschap een plaats 
geven in het hergogesprek en het herstelplan. 

- Scholen moeten voor ogen houden dat een hergo eerst en vooral een middel is om de 
geleden schade bij slachtoffer, dader en school te herstellen. Al liggen er in de hergo 
pedagogische kansen vervat, toch doet men er goed aan de pedagogische doelstelling op 
het tweede plan te houden. Het zou verkeerd zijn de hergo op deze doelstelling af te 
rekenen. 

- Het is belangrijk dat er voldoende ondersteuningsfiguren bij de hergo’s worden betrokken. Bij 
leerlingen van het buitengewoon onderwijs is de rol van de achterban nog belangrijker. 

- Het implementeren van hergo’s binnen de schoolomgeving als reactie op ernstige incidenten 
stuit niet op structurele problemen. Het inpassen van hergo’s veronderstelt evenwel dat 
directies en leerkrachten goed worden geïnformeerd over het wat, hoe en waartoe van deze 
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methodiek. Scholen moeten voor ogen houden dat het modereren van een hergo in handen 
moet worden gelegd van iemand die hiervoor de nodige opleiding genoot. 

- Het experiment heeft aangetoond dat ook problemen zoals pesten, spijbelen en druggebruik 
met behulp van een hergo kunnen worden aangepakt. Hergo’s hoeven zich dus niet te 
beperken tot vechtpartijen, afpersing, diefstal of andere ernstige incidenten waarin leerlingen 
als dader betrokken zijn. De subjectieve ervaring van slachtofferschap is hiervoor de 
bepalende factor. 

- Ook binnen de schoolomgeving kan een hergo maar plaatsvinden als aan de volgende drie 
criteria is voldaan: 

o na een (afgebakend) incident is er behoefte aan herstel; 

o de dader erkent zijn verantwoordelijkheid en is bereid om werk te maken van het 
herstel; en 

o alle partijen stemmen vrijwillig in met de keuze voor een hergo. 

3.3 Besluit 

De voorafgaande evaluatieve onderzoeken hebben zich telkens in positieve zin uitgesproken over 
de voorbije time-outs en hergo’s. Beide methodieken blijken een meerwaarde te kunnen bieden bij 
de aanpak of het helpen oplossen of herstellen van ernstige incidenten binnen de school. Time-
outs werken ontegensprekelijk de-escalerend en dragen bij tot het re-integreren van leerlingen die 
bijna aan de deur worden gezet. De begeleidingsprocessen die op maat van de jongeren worden 
georganiseerd hebben door de bank genomen een gunstig effect op hun schoolse attitude, hun 
schools welbevinden en hun zelf- en toekomstbeeld. Het ziet er naar uit dat betrokkenheid op het 
schools gebeuren wordt bekrachtigd doordat de band tussen de eigen leefwereld en het 
persoonlijke ontwikkelingspad enerzijds en de leerwereld van de school anderzijds dankzij de time-
out wordt aangehaald. Het niet-schoolse en ervaringsgerichte karakter van de time-out en de 
positieve, emancipatorische en gezagsvolle band van de schoolexterne begeleiding lijken hiervoor 
de belangrijkste hefbomen. 

Hergo’s en time-outs hebben elk hun eigen finaliteit en reiken de school en het CLB een 
constructief alternatief aan om ernstige probleemsituaties of incidenten het hoofd te bieden zonder 
dat er tuchtmaatregelen moeten worden getroffen. De jongeren zelf ervaren beide methodieken als 
positief. Om ervoor te zorgen dat ze allebei op gepaste wijze worden ingezet, is het nodig dat 
schooldirecties en leraren er op voorhand correct en volledig over geïnformeerd worden. Time-outs 
mogen pas worden aangewend nadat de school zonder veel succes maatregelen heeft getroffen 
om de probleemsituatie ten goede te keren. 

De slaagkansen van beide methodieken nemen toe als men uitgaat van de juiste verwachtingen en 
als er voor gezorgd wordt dat alle betrokkenen respectvol beluisterd worden en actief kunnen 
bijdragen tot het besluitvormingsproces en/of de inhoud van de herstelgerichte maatregel.  
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Hoofdstuk 2. Analysekaders 

In dit tweede hoofdstuk wordt toelichting gegeven bij drie, in dit verband, betekenisvolle 
referentiekaders. Ze verduidelijken het perspectief van waaruit het onderzoeksteam haar analyse 
heeft gemaakt en welke aspecten meer nadrukkelijk tegen het licht werden gehouden. Alle drie 
vestigen ze de aandacht op kwaliteiten die terug te vinden zijn bij de aanbevelingen van de vorige 
evaluatieve onderzoeken.  Het gaat om kwaliteiten die bijdragen tot het succesvol implementeren 
van initiatieven als time-out en hergo, met name de Whole School Approach (WSA), de 
preventiepiramide en het model van de herstelgerichte aanpak.  

1 De keuze voor een integrale, schoolomvattende aanpak  

(Deboutte & Deklerck, 2006; Deboutte, 2009) 

1.1 De eigenheid van de Whole School Approach 

Bij een integrale of schoolomvattende aanpak - in het Engels spreekt met van een Whole School 
Approach (WSA) - gaat het om een brede combinatie van initiatieven, acties en maatregelen die 
samen zorgen voor een (meer) kwaliteitsvolle schoolomgeving. Zo’n omgeving kenmerkt zich door 
de hoge mate van beleidseffectiviteit én door de hoge mate van welbevinden en betrokkenheid bij 
de schooldirectie, het schoolteam, de ouders, de leerlingen en al wie verder nog deel uitmaakt van 
de ruime schoolgemeenschap. Ook met de directe schoolomgeving (buurt, gemeente, stad, lokale 
diensten en organisaties, etc.) wordt er zowel formeel als informeel goed samengewerkt. De WSA 
kenmerkt zich verder door de grote samenhang tussen visie, beleid en alle maatregelen of acties 
die de school onderneemt of uitvoert. Schoolcultuur en schoolstructuur zijn doordrongen van 
dezelfde visie. Het schoolethos representeert waar de school voor staat. (Deboutte & Deklerck, 
2006) 

De zopas genoemde kenmerken dragen bij tot het succes van de WSA. Samen zorgen ze er voor 
dat zich binnen de school een breed en diepgaand groei- en veranderingsproces kan voltrekken. 
De brede, contextuele kijk verbindt zich met de keuze om persoons- en structuurgericht te werken. 
Men beperkt zich met andere woorden niet tot een ééndimensionele, symptomatische aanpak van 
probleemsituaties maar men kiest er voor om bij leerlingen, leerkrachten, schoolbeleid en ouders 
een fundamentele denk- en attitudewijziging te (helpen) bewerkstelligen. Wat betekent dat de 
school de bereidheid toont om visie en beleid in vraag te stellen en zo nodig bij te sturen. Het 
houdt ook in dat er (infra)structurele en organisatorische ingrepen kunnen plaatsvinden. Tevens 
streeft men er naar om de binnenschoolse expertise te versterken of te ondersteunen met behulp 
van een school(beleid)ondersteunend netwerk van buitenschoolse deskundigen of organisaties die 
kunnen instaan voor de zogenaamde derde zorglijn (Deceur, Decraene & Vettenburg, 2005). Aldus 
lukt het scholen nog beter om tal van probleemsituaties met nog meer deskundigheid te hanteren 
(Olweus, 2004; Rigby, Smith & Pepler, 2004). 
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1.2 Dubbele beweging 

De WSA kenmerkt zich onder meer hierdoor dat de school zowel een beweging in de breedte als 
in de diepte nastreeft. Het werken in de breedte houdt in dat alle schoolbetrokkenen actief bij het 
veranderingsproces worden betrokken door hen te informeren, te sensibiliseren, inspraak te geven 
en in de mate van het mogelijke ook verantwoordelijkheid te laten opnemen (empowerment). Dit 
gebeurt doorheen een brede waaier aan initiatieven die zowel het doelthema (bijvoorbeeld een 
crisissituatie, een ernstig geweldincident) als het ruime schoolgebeuren (bijvoorbeeld zorgstructuur 
versterken, uitbouw ondersteunend hulpnetwerk) raken. Het schoolbeleidsteam staat hier voor de 
uitdaging om te zorgen voor voldoende samenhang. 

Het inzetten en betrekken van vele mensen en middelen is natuurlijk geen doel op zich. Het maakt 
wel duidelijk dat de schoolleiding alle betrokkenen voor vol aanschouwt en wil dat ook zij hun 
(soms beperkte) verantwoordelijkheid opnemen. De school kiest er met andere woorden niet voor 
om alle verantwoordelijkheid of schuld bij één partij te leggen maar trekt consequent de kaart van 
een integrale, contextuele aanpak. Diepgaande veranderingen worden mogelijk wanneer mensen 
de noodzaak tot verandering aanvoelen. Zo ontstaat er een breder draagvlak voor het te voeren 
beleid. Succesvolle veranderingen steunen op de intrinsieke motivatie van de betrokkenen. 

Diepgaande schoolveranderingen drukken zich niet alleen uit doordat mensen anders gaan kijken, 
voelen, denken en handelen. De WSA streeft naar een analoge ontwikkeling op het niveau van de 
school als organisatie. Wat er op neer komt dat er ook wijzigingen worden doorgevoerd die te 
maken hebben met het leefklimaat, de schoolcultuur, de schoolorganisatie, de infrastructuur, de 
pedagogische aanpak en de manier van samenwerken tussen alle schoolbetrokkenen (Deboutte, 
2009). 

Scholen die samenwerking nastreven met de verschillende schoolinterne partners (leraren, 
leerlingen, ouders, etc.) en hen in de mate van het mogelijke betrekken bij het uittekenen, 
uitvoeren en evalueren van het beleid kenmerken zich door een participatieve schoolcultuur. 
Beschikken ze bovendien over een degelijke zorgstructuur, met vertakkingen tot buiten de school 
(extern netwerk), dan bewijst dit hun keuze voor een integrale aanpak. 

2 Preventiepiramide  

(Deklerck, 2005; Depuydt, Deklerck & Deboutte, 2001) 

2.1 Drie functies 

De preventiepiramide is een analysekader dat toelaat het preventiedomein en alle initiatieven die 
daar binnen ontwikkeld worden, overzichtelijk te ordenen. Alle mogelijke preventie-initiatieven en 
alle curatieve en welzijnsgerichte maatregelen met preventief neveneffect kunnen aan de hand van 
dit instrument ten opzichte van elkaar gesitueerd worden. De samenhang en wisselwerking tussen 
het persoonlijke niveau (attitudevorming) en het structurele niveau, zoals dat bij de WSA ter sprake 
kwam, wordt eveneens in rekening gebracht.  De preventiepiramide is samengesteld uit vijf lagen 
of niveaus (zie Figuur 2.1 op p. 34). Vier ervan zijn actieniveaus (niveau 1 tot en met 4). Het vijfde 
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niveau (niveau 0) brengt de ruime context in beeld waarbinnen de vele maatregelen of initiatieven 
zich situeren en waar ze samen ook invloed op uitoefenen. De pijlen die in dit preventiemodel terug 
te vinden zijn, verduidelijken de samenhang en wisselwerking tussen het algemene beleid, de 
context waarin men zich situeert en de curatieve, preventieve en leefklimaatbevorderende 
initiatieven ontplooid (kunnen) worden. De visuele nadruk op de onderste, dragende balken van de 
piramide onderstreept de uiteindelijke doelgerichtheid: preventie is geen doel op zich maar moet 
de intentie hebben om te willen bijdragen tot het welzijn en de levenskwaliteit van iedereen. De 
keuze voor een duurzaam en samenhangend beleid veronderstelt een goede afstemming tussen 
de verschillende actieniveaus binnen de piramide (niveaus 1 tot en met 4). 

Kort samengevat heeft de preventiepiramide drie functies. Hij ordent alle bestaande of mogelijke 
maatregelen, hij oriënteert want herinnert aan de uiteindelijke positieve finaliteit 
(welzijnsbevordering) van elk preventief handelen en ten slotte verruimt hij de blik door te 
herinneren aan de samenhang en wisselwerking tussen de verschillende niveaus van de piramide. 

Het strikte preventiedomein beperkt zich tot de niveaus 2 en 3. Hier situeren zich alle initiatieven 
die expliciet bedoeld zijn en daarom doelbewust en systematisch worden ingezet om de kans op 
problemen te voorkomen of te reduceren (Goris, Burssens, Melis  & Vettenburg (Red.), 2007; 
Goris, 2008). In sommige gevallen betekent dit dat men de preventiepijlen richt op een goed 
afgebakend en gekend probleem (specifieke preventie: pesten, spijbelen, druggebruik, vandalisme, 
ongezonde eetgewoonten, SOA’s, etc.). De aanpak richt zich in dat geval meestal tot een 
eveneens welomschreven doelgroep. Preventie kan er echter ook op gericht zijn om op de in kaart 
gebrachte beschermende factoren te versterken (persoonlijk niveau: zelfvertrouwen, sociale 
vaardigheden; structureel niveau: zorgstructuur van de school, schoolinterne competenties). Het 
onderscheid tussen beide preventieniveaus wijst op een cruciale breuklijn binnen het 
preventiedomein. Hier situeert zich het kantelpunt tussen de probleemgerichte en de 
welzijnsgerichte maatregelen. 
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Figuur 2.1 De preventiepiramide (Deklerck, 2005) 

2.2 Vijf niveaus 

De preventiepiramide bevat vijf niveaus. Elk niveau verwijst naar initiatieven, maatregelen, vormen 
van beleidsvoering (niveaus 1 tot en met 4) en/of condities (niveau 0) die direct of indirect verband 
houden met preventie. 

Niveau 0: De samenleving in haar sociale, politieke, economische en ecologische dimensie 

Dit niveau wijkt qua inhoud af van de andere preventieniveaus. Hier gaat het namelijk niet om 
maatregelen maar wordt er verwezen naar de brede(re) context, dit wil zeggen de ruimere 
maatschappelijke en ecologische omkadering. Dit niveau is immers van groot belang omdat het 
onder meer bepaalt welke speelruimte het preventiebeleid krijgt en in hoever er sprake is/kan zijn 
van samenhang tussen curatie, preventie en welzijnsopbouw. Het ‘nulde’ niveau toont aan dat het 
preventiedomein niet in het luchtledige hangt maar afhankelijk is van maatschappelijke en 
ecologische condities. Scholen en organisaties zullen hun (preventie)beleid noodzakelijk moeten 
afstemmen op de condities die door het nulde niveau worden aangegeven. De aanwezigheid en 
nabijheid van externe partners, die nodig is om ketenzorg te kunnen garanderen, is bijvoorbeeld 
een conditie met repercussies op de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding van de school.  

Niveau 1: Leefklimaatbevorderende initiatieven 

Elke school besteedt aandacht aan het schoolklimaat. Op klas-, school- en teamniveau worden er 
maatregelen genomen of initiatieven uitgewerkt die het welbevinden, de manier van omgaan en 
de goede sfeer ten goede komen. Formele en informele initiatieven dragen hiertoe bij. Humor, een 
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goed persoonlijk contact, een open sfeer zorgen voor een aangename studie-, werk- en 
leefomgeving. Ook de inrichting en de organisatie van de school oefenen invloed uit op dit niveau. 
Idem voor het contact tussen de school en haar onmiddellijke omgeving. De keuze voor een 
participatieve en ervaringsgerichte school is indicatief voor het gemeenschapsgericht karakter van 
een school (De Fraine, Van Damme & Ongena, 2004). 

Niveau 1 is het meest fundamentele actieniveau. De initiatieven die hier vorm krijgen mag men 
niet omschrijven als ‘preventie’. Ze zijn gericht op het bevorderen van het individuele en 
collectieve welzijn. De preventieve nevenwerking van deze maatregelen is belangrijk maar is niet 
hun prioritaire doel. De uitbouw van dit actieniveau zorgt voor een stevige buffer die heel wat 
vormen van probleemgedrag, vooral via informele weg, helpt opvangen en voorkomen. Vandaar 
het steeds terugkerende pleidooi voor een positief schoolklimaat om problemen als spijbelen, 
pesten, depressie, geweld, etc. te helpen voorkomen (Munthe, Solli, Ytre-Arne & Roland (Eds.), 
2004; Cornell, 2006; Deboutte & Deklerck, 2006). 

Niveau 2: Algemene preventiemaatregelen 

Algemene preventiemaatregelen zijn maatregelen die de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en 
de school empoweren, meer draagkracht geven en stimuleren tot (volgehouden) positief gedrag. 
De aandacht spitst zich toe op het versterken van de handelingsruimte, de competenties, de 
weerbaarheid, de draagkracht en het probleemoplossend vermogen van de betrokkenen. Zo 
voorkomt men dat mensen in de ‘probleemzone’ belanden. Er wordt doelbewust ingespeeld op 
gekende ‘protectieve’ of beschermende factoren. Zo worden op indirecte wijze problemen 
voorkomen. Het resultaat van deze maatregelen reikt verder en is breder dan bij het volgende 
niveau. Een succesvol time-outprogramma doet bijvoorbeeld veel meer dan de dreigende 
schooluitval van een leerling voorkomen. Jongeren winnen ook aan zelfvertrouwen, leren hun 
eigen gedrag begrijpen, raken meer gemotiveerd voor wat er op school moet gebeuren, etc. 
Algemene preventiemaatregelen dragen bij tot de persoonsontwikkeling van de jongeren, voeden 
hun zelfvertrouwen en welbevinden, zetten hen aan tot prosociaal gedrag en wakkeren het 
leervermogen van deze leerlingen aan. 

Niveau 3: Specifieke preventiemaatregelen 

Zoals hogerop werd gezegd, gaat het hier om maatregelen of initiatieven die duidelijk zijn bedoeld 
om specifieke problemen zoals spijbelen, pesten, drugsmisbruik en geweld te helpen voorkomen. 
Via een combinatie van persoonsgerichte en structurele maatregelen (individueel, klas-, team- en 
schoolniveau) wordt er ingespeeld op specifieke doelgroepen. De gekende oorzaken en 
risicofactoren  zijn het voorwerp van specifieke acties. Klassieke ingrediënten van dit actieniveau 
zijn de themagebonden preventiecampagne waarin de luiken informatie, sensibilisatie, vorming en 
actie niet mogen ontbreken. Affiches, reclamespots, doelgroepgerichte infoblaadjes, 
themaprotocollen, etc. zijn vaak terugkerende initiatieven. Het verhogen van het speeltijdtoezicht, 
camerabewaking, rookdetectie, etc. vallen eveneens onder deze noemer. 
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Niveau 4: Curatieve of probleemoplossende maatregelen 

Het doel van curatieve of probleemoplossende maatregelen is om problemen die zich reeds 
aandienen zo goed mogelijk in te dijken, terug te schroeven, weg te werken of te herstellen. Hier is 
er al sprake van schade of leed. Men wil escalatie voorkomen, het bestaande probleem indijken 
en er voor zorgen dat de schade zo goed mogelijk ongedaan wordt gemaakt. Antisociaal gedrag 
wordt in een aantal gevallen beantwoord met extra zorg voor het slachtoffer, dader- en/of 
slachtoffertherapie, het aanwenden van methodieken van conflicthantering en bemiddeling. 
Dikwijls lokt datzelfde gedrag ook punitieve reacties uit. Binnen de schoolomgeving hebben die 
meestal een opvoedkundige bedoeling maar soms beperkt hun functie zich tot pure repressie en 
het nemen van represailles.  

Curatieve maatregelen kunnen er indirect toe bijdragen dat bepaalde problemen nadien minder 
gauw de kop opsteken of zelfs volledig achterwege blijven. Hier situeert zich hun preventieve 
waarde. Verbindende, emancipatorische en inclusieve maatregelen hebben een meer 
uitgesproken positief effect (Walgrave (Red.), 1996; Depuydt, Deklerck & Deboutte, 2001; VLOR & 
KBS, 2006). 

3 Herstelrechtelijke methodieken binnen de schoolcontext 

3.1 Omzichtige implementatie 

Heel wat scholen in Vlaanderen zijn inmiddels vertrouwd geraakt met herstelgerichte methodieken. 
Een aantal van deze aanpakvormen zoals de No Blame-aanpak25, Peermediation, Peper- en 
Zouthuisjes26 zijn ondertussen goed ingeburgerd. De hergo-methodiek volgt in hun kielspoor en 
raakt steeds ruimer verspreid. Het implementeren van hergo’s binnen de schoolomgeving is echter 
geen sinecure. De eigenheid van deze methodiek van conflictafhandeling is voor veel scholen 
ongewoon en lokt daarom ook weerstand uit. De aanloop naar een hergo moet derhalve zorgvuldig 
worden voorbereid. Deze aanbeveling werd in het voorgaande evaluatieve onderzoek reeds in de 
verf gezet (Van Fraechem, 2003; Burssens & Vettenburg, 2004; Walgrave & Vettenburg, 2006).  

Scholen moeten beseffen dat deze methodiek de vertaling vormt van een nieuwe manier van 
kijken naar en omgaan met grensoverschrijdend, schadeberokkenend gedrag. Essentieel is dat 
gekozen wordt voor een model van dialoog en herstel waarin de direct betrokkenen (dader, 
slachtoffer en school) en hun achterban ten volle stem krijgen en verondersteld worden om elk op 
hun manier verantwoordelijkheid op te nemen. Bij een hergo staat niet de straf centraal maar wel 
het herstel van de teweeg gebrachte schade (schade, leed en sociale onrust). Een hergo wil alle 
betrokkenen de kans geven om hun ervaring van het incident te expliciteren. Hergo’s monden uit in 
een herstelovereenkomst die uitdrukking geeft aan de toenadering tussen dader, slachtoffer en 
omgeving tijdens het strak geregisseerde bemiddelingsproces. Scholen moeten ook voor ogen 

                                                
25 No Blame, ook wel Support Group Method genoemd, is een werkmethode om pestgedrag aan te pakken.  
26 Het gaat om (tuin)huisjes die door basisscholen op het speelplein worden gezet en waarbinnen kinderen 
hun ruzies en conflicten kunnen uitpraten zonder dat anderen hen op de vingers kunnen kijken. Kinderen 
volgen hierbij een vooropgesteld scenario of ze krijgen de hulp van een peermediator of conflictbemiddelaar.   
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houden dat het pedagogische potentieel van een hergo uiteindelijk ondergeschikt blijft aan het 
basisopzet van deze aanpakvorm. Hergo’s horen evenmin thuis in een logica van bestraffing of 
sanctionering. Geslaagde herstelrechtelijke initiatieven zorgen er voor dat de kloof tussen mensen 
wordt overbrugd, dat de onderlinge relaties worden versterkt, het vertrouwen wordt hersteld en de 
(school)gemeenschap terug ervaren wordt als een veilige, rechtvaardige en betrouwbare 
omgeving. Het zijn de noden van het slachtoffer, de dader en de schoolomgeving die bepalend zijn 
voor het uiteindelijke resultaat (Walgrave & Vettenburg, 2006; Balcaen & Geudens, 2007; D’Aes, 
2008; Deboutte, 2009). 

3.2 Inbedding in de schoolcultuur 

D’Aes (2008) is van oordeel dat scholen niet op voorhand moeten worden klaargestoomd om 
gebruik te maken van herstelgerichte methodieken of het herstelgerichte gedachtegoed. Wat haar 
betreft kan de confrontatie met deze ongewone aanpakvorm tot een schokeffect leiden waardoor 
het herstelgericht denken plots in een stroomversnelling terecht komt en de school haar 
vertrouwde manier van aanpakken in vraag stelt. Deze inkleuring contrasteert met de hier boven 
beschreven bevindingen van Burssens en Vettenburg (2004) die duidelijk gewonnen zijn voor een 
gedegen implementatieproces waarbij de schoolleiding en de leerkrachten vertrouwd worden 
gemaakt met de eigenheid van deze herstelgerichte aanpakvorm. Ook Bonafé-Schmitt (2000) 
beklemtoont de noodzaak van een ontvankelijke schoolcultuur bij het implementeren van 
peermediation. 

De keuze voor herstelgerichte werkvormen is vergelijkbaar met een paradigmashift die de school 
tot in haar pedagogisch project raakt. Het ‘Social Discipline Window’ dat door McCold en Wachtel 
(2002) werd ontworpen (zie Figuur 2.2 op p. 38), verduidelijkt om welke fundamentele keuze het 
gaat. In hun schema plaatsen ze vier manieren van sociale disciplinering naast elkaar. Bij elke 
manier van reageren wordt er anders omgesprongen met de dader en indirect ook met de noden 
van het slachtoffer en de omgeving. Bij de bestraffende aanpak gaat het om een zich afzetten 
‘tegen’ de dader en wordt hij tot de orde geroepen. Hier gaat het om een aanpak die ‘van bovenaf’ 
komt en waarbij de dader verondersteld wordt te gehoorzamen of te volgen. De herstelgerichte 
aanpak is duidelijk anders en opteert voor samenwerking met de dader en de andere betrokkenen. 
Het bestraffen verdwijnt naar de achtergrond. Hier trekt men de kaarten van dialoog, 
samenwerking en responsabilisering.  De dader wordt uit zijn passieve houding gehaald en wordt 
opgevorderd om de gemaakte fout in de mate van het mogelijke weer goed te maken. De dader 
wordt niet uitgesloten maar gere-integreerd. Vandaar de keuze om een bemiddelende dialoog aan 
te gaan, de achterban te betrekken en een herstellend gebaar te stellen ten aanzien van al wie 
schade ondervond. De betuttelende of beschermende aanpak neemt de minderjarige dader in 
bescherming en minimaliseert diens persoonlijke verantwoordelijkheid. Via heropvoedende 
initiatieven tracht men de jonge dader te behoeden en te beschermen opdat hij niet zou hervallen 
in het hetzelfde probleemgedrag. De laissez-faire-houding, ten slotte, komt neer op een moedeloze 
of onverschillige houding ten aanzien van dader, slachtoffer en omgeving. Men neemt geen enkele 
verantwoordelijkheid en laat betijen. Deze laatste houding kan geen enkele school zich 
veroorloven en drukt zich dus niet uit in een pedagogisch project. Zelfs de meest ‘open frame’ 
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onderwijsvormen vragen hun leerlingen om een aantal afspraken en regels te respecteren 
(Greenberg (Red.), 2003).  

 

Figuur 2.2 'Social Discipline Window' (McCold en Wachtel, 2002; Oostrik, Ruigrok en van Vroonhoven 2005) 
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DEEL II. METHODOLOGIE 

In dit tweede deel van het rapport wordt de methodologie behandeld. We bespreken 
achtereenvolgens de methode voor de registratie (hoofdstuk 1), de bevraging van de effectiviteit 
gepercipieerd door de scholen (hoofdstuk 2), het aanbod van time-out (hoofdstuk 3) en de 
samenhang tussen de vorige drie luiken onderling (hoofdstuk 4). Bij elk onderzoeksluik vermelden 
we nogmaals de onderzoeksvragen die ons voorgelegd werden door het departement Onderwijs 
en Vorming en het agentschap Jongerenwelzijn. 

Hoofdstuk 1. Registratie 

In wat volgt worden de onderzoeksvragen van luik 1 omtrent de registratieformulieren opgesomd 
en geven we de functie en inhoud van deze formulieren, die voor elke time-out opgesteld worden, 
weer. Tot slot wordt een beschrijving van de onderzoekseenheden gegeven, meer bepaald 
beschrijven we het aantal toegekende, uitgevoerde en geregistreerde lange time-outs, korte time-
outs en hergo’s in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008.  

1 Onderzoeksvragen 

In een eerste luik van het onderzoek zijn de kenmerken van de leerlingen die participeerden aan 
time-outprojecten in kaart gebracht en geanalyseerd. We geven een antwoord op de volgende 
onderzoeksvragen: 

- Wat zijn de kenmerken (demografisch, sociografisch, onderwijsrichting, probleemdomeinen, 
hulpverleningsgeschiedenis, etc.) van de leerlingen die aan time-outprojecten, die 
gesubsidieerd zijn door het departement Onderwijs en Vorming en het agentschap 
Jongerenwelzijn, deelnemen? 

- In welke mate verschillen deze kenmerken naargelang het soort time-out (lange time-out, 
korte time-out en hergo)? 

2 Functie en inhoud 

De Vlaamse overheid heeft ter ondersteuning van de time-outprojecten en om een zicht te krijgen 
op de doelgroep en de werking van de projecten, een uniform registratieformulier opgesteld. Op 
basis van dit formulier wordt binnen elk project een aantal gegevens over de deelnemers 
geregistreerd: identificatiegegevens, reden van time-outaanvraag, gezinssituatie, schoolloopbaan, 
evolutie van de jongeren, evolutie van de school, duur van time-outperiode, al dan niet terugkeer 
naar oorspronkelijke school en richting, etc.. Voor elke leerling die deelneemt aan een time-
outproject wordt door de projectbegeleider een registratieformulier ingevuld.  

Alle registratieformulieren hebben een uniek dossiernummer. In het schooljaar 2006-2007 was er 
een registratieformulier voor een korte time-out en een lange time-out (zie Tabel 1.1 en  
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Tabel 1.2 op p. 41). De hergo-begeleidingen werden geregistreerd in een sjabloon voor een korte 
time-out. Sinds het schooljaar 2007-2008 worden hergo’s geregistreerd in een specifiek hergo-
sjabloon (zie Tabel 1.3 p. 42). Sindsdien krijgt elke dader die deelgenomen heeft aan een hergo 
een afgeleid nummer van het dossiernummer en worden de gegevens van alle daders die 
deelgenomen hebben aan dezelfde hergo op één formulier geregistreerd. Tabel 1.1 geeft een 
overzicht van de gegevens die voor elke deelnemer aan time-out werden geregistreerd in het 
schooljaar 2006-2007. In  

Tabel 1.2 staan de gegevens in de registratieformulieren die gebruikt werden in het schooljaar 
2007-2008 voor een time-out. In Tabel 1.3 tot slot wordt de inhoud van de registratieformulieren 
voor een hergo gegeven. 
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Tabel 1.1 Inhoud registratieformulier lange time-out en korte time-out voor het schooljaar 2006-2007 

Projectgegevens 
Naam 
Contactpersoon 
 
Cliëntgegevens 
Dossiernummer 
Geslacht 
Leeftijd 
Geboortedatum 
Gezinssituatie 
Frequentie time-out/hergo 

Verloop time-out 
Datum aanmelding 
Datum ronde tafel 
Datum start time-out 
Datum einde time-out 
Datum ronde tafel 
 

Situatie start time-out 
School 
Richting 
Leerjaar 
Aanmeldend CLB 
Schoolhistoriek 
Hulpverleningshistoriek 
 
Situatie einde time-out 
School 
Richting 
Leerjaar 
Verschil in schoolsituatie 
Hulpverlening 

Situatie einde schooljaar 
School 
Richting 
Leerjaar 
Verschil in schoolsituatie 
Attest 
Herinschrijving 

Inhoud time-out 
Activiteiten 
Individugerichte 
Groepsgerichte  
Overleg met betrokken 
actoren 
 
Doelstellingen 
Schooluitval voorkomen 
Reductie van 
gedragsproblematiek 
Neutralisering 
probleemsituatie 
Buffer vormen voor instroom 
naar zwaardere hulpverlening 

 

Tabel 1.2 Inhoud registratieformulier lange time-out en korte time-out voor het schooljaar 2007-2008 

Projectgegevens 
Naam 
Contactpersoon 
 
Cliëntgegevens 
Dossiernummer 
Geslacht 
Leeftijd 
Etnische oorsprong 
Geboortedatum 
Gezinsvorm 
Hoofdzakelijke 
verblijfplaats 
Voorvallen in de familie 
Frequentie time-out/hergo 
 

Verloop time-out 
Datum aanmelding 
Datum ronde tafel 
Datum start time-out 
Datum einde time-out 
Datum ronde tafel 
Datum ronde tafel na een 
aantal maanden27 
Vroegtijdige afbreking 

Situatie start time-out 
Schoolhistoriek 
Hulpverleningshistoriek 
Schoolinterne interventies 
School  
Richting 
Leerjaar 
Aanmeldend CLB 
 
Situatie einde time-out 
School 
Richting 
Leerjaar 
Verschil in schoolsituatie 
Hulpverlening 
Heroriëntering 

Situatie einde 
schooljaar 
School 
Richting 
Leerjaar 
Verschil in schoolsituatie 
Attest 
Herinschrijving 

Inhoud time-out 
Activiteiten 
Individugerichte 
Groepsgerichte 
Andere herstelgerichte 
Consultatieve 
 
Doelstellingen 
Aansluiting met onderwijs 
herstellen/vrijwaren 
Reductie van 
gedragsproblematiek 
Neutralisering 
probleemsituatie 
Streven naar herstel 
Buffer voor zwaardere 
hulpverlening 
Schoolteam versterken 

Na time-out 
Derde ronde tafel28 
Nazorg 
Externe hulp 
Incidenten 

                                                
27 Enkel bij registratie lange time-out. 
28 Idem 
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Tabel 1.3 Inhoud registratieformulier hergo voor het schooljaar 2007-2008 

Projectgegevens 
Naam 
Contactpersoon 
 
Algemene 
gegevens 
Aantal daders 
Aantal slachtoffers 
 
Gegevens 
slachtoffer 
Relatie t.o.v. 
dader(s) 

Cliëntgegevens 
voor elke dader 
Dossiernummer 
Geslacht 
Leeftijd 
Etnische oorsprong 
Geboortedatum 
Gezinsvorm 
Hoofdzakelijke 
verblijfplaats 
Voorvallen in de 
familie 
Frequentie time-
out/hergo 
 
 

Situatie start hergo 
voor elke dader 
Schoolhistoriek 
Hulpverlenings-
historiek 
Schoolinterne 
interventies 
School  
Richting 
Leerjaar 
Aanmeldend CLB 
Reden aanmelding 
 
 

Verloop hergo 
Aanmelding 
1e voorbereidend 
gesprek 
… 
18e voorbereidend 
gesprek 
Vroegtijdige 
afbreking 
Datum hergo  
Aanwezig aantal 
daders 
Aanwezige 
ondersteuners 
slachtoffer 
Aanwezige 
ondersteuners 
dader(s) 
Aanwezige neutrale 
persoon 
Aanwezige 
vertegenwoordigers 
school 

Inhoud hergo 
Inhoud herstelplan 
Verwezenlijking 
herstelplan 
PV 

Situatie einde 
hergo voor elke 
dader 
School 
Richting 
Leerjaar 
Verschil in 
schoolsituatie 
Hulpverlening 
Heroriëntering 

Na Hergo 
Incidenten 
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3 Beschrijving onderzoekseenheden 

Het departement Onderwijs en Vorming en het agentschap Jongerenwelzijn hebben voor de 
schooljaren 2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009 182 lange time-outs en 645 korte time-outs 
toegekend aan vijftien externe organisaties. Er zijn vijf organisaties die zowel lange als korte time-
outs aanbieden. Één organisatie begeleidt enkel lange time-outs en negen organisaties begeleiden 
enkel korte time-outs. De hergo-methodiek wordt beschouwd als een onderdeel van de korte time-
out, en zal verder in dit onderzoeksrapport enkel apart vernoemd worden wanneer de kenmerken 
van hergo in het bijzonder bekeken worden. In Tabel 1.4 worden de vijftien gesubsidieerde time-
outprojecten weergegeven. Tevens wordt vermeld of ze een lange time-out (L) en/of korte time-out 
(K) uitvoeren.  

Tabel 1.4 Overzicht time-outprojecten gesubsidieerd door het departement Onderwijs en Vorming en het agentschap 
Jongerenwelzijn 

Naam organisatie Naam project Provincie Soort time-out 

Arktos vzw Stedelijk 
vormingscentrum 
Antwerpen 

Time Out Lange module Antwerpen L en K 

Vzw De Werf/vzw Albezon  On@break ² Oost-Vlaanderen L en K 

Vzw Jongerencentrum 
Cidar 

TO-project Koinoor Vlaams-Brabant L en K 

Vzw Arktos Limburg Time Out Lang 
programma (Boemerang) 

Limburg L en K 

Vzw SWOB (Brugge) Blink! West-Vlaanderen L en K 

Cirkant vzw (Turhhout) Time Out School lang 
programma 

Antwerpen L  

Vzw Elegast Korte time out - Prisma Antwerpen K 

Vzw Arktos Antwerpen 
(Turnhout) 

Time Out school korte 
programma 

Antwerpen K 

CGGZ De Pont 
(Mechelen) 

PrOS-project Antwerpen K 

Vzw Arktos Vlaams-
Brabant (Vilvoorde) 

Time out korte programma  
Vilvoorde 

Vlaams-Brabant K 

Vzw Arktos Vlaams-
Brabant (Diest) 

BOS-project Diest Vlaams-Brabant K 

Vzw Horizon Educatief 
(Oostende) 

Zijsporen West-Vlaanderen K 

Vzw groep Intro Kortrijk-
Roeselare-Westhoek 

Korte time Out Westhoek West-Vlaanderen K 

Vzw Oranjehuis Positieve heroriëntatie/  
time-out 

West-Vlaanderen K 

Stadsbestuur Sint-Niklaas Time Out Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen K 

 

Het totaal aantal uitgevoerde time-outs verschilt echter van het aantal door het departement 
Onderwijs en Vorming en het agentschap Jongerenwelzijn toegekende time-outs. In het schooljaar 
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2006-2007 werden er 194 lange time-outs29 en 639 korte time-outs uitgevoerd (zie Tabel 1.5). Bij 
639 korte time-outs ging het in 45 gevallen om een hergo. Het totaal aantal ingevoerde 
registratieformulieren voor het schooljaar 2006-2007 bedraagt dus 833.   

Tabel 1.5 Aantal toegekende, uitgevoerde en geregistreerde time-outs in het schooljaar 2006-2007 

 Aantal toegekende Aantal uitgevoerde Aantal 
registratieformulieren 

Lange time-out  182 194 194 
Korte time-out  645 639 639 
    Korte time-out  594 594 
    Hergo  45 45 

Totaal 827 833 833 
 

In het schooljaar 2007-2008 zijn er 901 time-outs uitgevoerd, waarvan 195 lange time-outs en 706 
korte time-outs. Dit zijn er echter meer dan het aantal geregistreerde time-outs door de projecten, 
respectievelijk 193 lange time-outs en 703 korte time-outs. Van de korte time-outs zijn er 54 
hergo’s geregistreerd met in totaal 76 deelnemende daders. Tabel 1.6 geeft een overzicht van het 
aantal toegekende, uitgevoerde en geregistreerde time-outs in het schooljaar 2007-2008. 

Tabel 1.6 Aantal toegekende, uitgevoerde en geregistreerde time-outs in het schooljaar 2007-2008 

 Aantal toegekende Aantal uitgevoerde Aantal 
registratieformulieren 

Lange time-out  182 195 193 
Korte time-out  645 706 703(725) 
    Korte time-out  649 649 
    Hergo  54 54(76) 
Totaal 827 901 896(918) 

 

In het schooljaar 2006-2007 zijn er 833 registratieformulieren ingevuld, waarvan 639 voor een 
korte time-out en 194 voor een lange time-out. Het aantal registratieformulieren voor het schooljaar 
2007-2008 bedraagt 896, waarvan 703 voor een korte time-out en 193 voor een lange time-out. In 
Tabel 1.7 worden het aantal toegekende, uitgevoerde en geregistreerde time-outs van de 
schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 weergeven. Er zijn in beide schooljaren 1729 registraties 
geweest, waarbij 1751 jongeren betrokken werden. Het totaal aantal onderzoekseenheden dat 
werd geanalyseerd bedraagt dus 1751.  

Tabel 1.7 Aantal toegekende, uitgevoerde en geregistreerde time-outs in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 

 Aantal toegekende Aantal uitgevoerde Aantal 
registratieformulieren 

Lange time-out  364 389 387 
Korte time-out  1290 1345 1342(1364) 
    Korte time-out  1243 1243 
    Hergo  99 99(121) 
Totaal 1654 901 1729(1751) 

                                                
29 Bij de registratieformulieren voor de lange time-outs zijn er voor het project On@break³ enkelen op 
rekening van een ander subsidiekanaal te brengen.  



 

45 
 

Hoofdstuk 2. Effectiviteit 

Een tweede luik handelt over de effectiviteit van het time-outproject gepercipieerd door de scholen. 
Eerst geven we een opsomming van de onderzoeksvragen. Er werden twee vragenlijsten 
opgesteld om een antwoord te geven op de onderzoeksvragen: een vragenlijst voor elke 
doorverwezen leerling naar time-out, die ingevuld diende te worden door het personeelslid binnen 
de school die het nauwst betrokken was bij de time-out (vragenlijst op dossierniveau) en een 
vragenlijst voor de directie die peilt naar de schoolkenmerken en het schoolprofiel (vragenlijst op 
schoolniveau). Voor elke vragenlijst wordt het opzet en de inhoud beschreven. Tot slot geven we 
het verloop van de procedure weer, meer bepaald het verloop van de voorbereiding en de afname 
van de vragenlijsten.  

1 Onderzoeksvragen 

In dit luik wordt er nagegaan hoe de school de effectiviteit van het time-outproject percipieert. Zoals 
vermeld in de inleiding van dit rapport moest de bevraging van de scholen een antwoord bieden op 
volgende vragen:  

- Hoe percipieert de school de effectiviteit van het time-outproject? 

o Zorgde het project voor een versterking van het schoolteam inzake het voorkomen 
van en omgaan met een dergelijke problematiek? 

o Zorgde het time-outproject voor een reductie in de gedragsproblematiek en een 
neutralisatie van de probleemsituatie voor de jongere zodat deze zich op langere 
termijn blijvend kan handhaven in de school? 

- Hoe verloopt de schoolloopbaan van de jongere na het volgen van een time-outproject? 

2 Vragenlijst dossierniveau 

Dit deel van het hoofdstuk geeft het opzet en inhoud van de vragenlijst op dossierniveau weer. 
Deze vragenlijst diende ingevuld te worden door de persoon binnen de school die de time-out van 
de betreffende leerling van nabij opgevolgd heeft. 

2.1 Opzet vragenlijst 

Voor de ontwikkeling van de vragenlijst werd er teruggegrepen naar literatuur rond time-out en 
effectiviteitsonderzoek, ervaringen en vragenlijsten uit ander onderzoek en bevindingen uit 
experimenteel onderzoek naar de effecten van formulering, de vorm en de context van de vragen. 
Voor de lancering van de vragenlijst werd deze voorgelegd aan enkele mogelijke respondenten (cf. 
infra). 
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De vragenlijst op dossierniveau kan opgesplitst worden in drie grote delen: de algemene 
gegevens, de schoolloopbaan van de leerling en het verloop van de time-out. In Tabel 2.1 wordt 
een overzicht gegeven van alle variabelen. De volledige vragenlijst is terug te vinden in bijlage 1. 

Tabel 2.1 Inhoud vragenlijst dossierniveau 

Algemene gegevens 
Gegevens school 
Functie 
Dossiernummer 
Soort time-out 
Vroegtijdige afbreking 

Schoolloopbaan 
Situatie start time-out 
Schoolachterstand 
Onderwijsvorm 
Leerjaar 
 
Situatie einde time-out 
Onderwijsvorm 
Leerjaar 
Verandering richting 
Heroriëntering door time-out 
Verandering school 
Heroriëntering door time-out 
 
Situatie einde schooljaar 
Attest 
 
Situatie volgend schooljaar 
Onderwijsvorm 
Leerjaar 
Verandering richting 
Heroriëntering door time-out 
Verandering school 
Heroriëntering door time-out 

Verloop time-out 
Voor time-out 
Hoofddoel  
Maatregelen in overweging 
genomen 
Initiatief  
Draagkracht 
Aanleiding tot time-out 
 
Tijdens time-out 
Individuele medewerking 
Samenwerking 
 
Na time-out 
Evolutie jongere naar buiten 
gericht probleemgedrag 
Evolutie jongere naar binnen 
gericht probleemgedrag 
Evolutie jongere relatie met 
anderen 
Evolutie ouder(s) 
Aanvullende maatregelen 
Effectiviteitscore jongere 
Effectiviteitscore school 
Effectiviteitscore algemeen 

 

2.2 Toelichting bij de inhoud 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens de algemene gegevens, de schoolloopbaan van de 
jongere en het verloop van time-out besproken, meer bepaald geven we een toelichting bij de 
variabelen die weergegeven worden in Tabel 2.1. 

2.2.1 Algemene gegevens  

2.2.1.1 Gegevens school 

De vragenlijst werd niet anoniem afgenomen. Uit de identificatiegegevens werden er objectieve 
data van de scholen gekoppeld aan andere variabelen. Het betreft de volgende data: 
onderwijsaanbod, aantal leerlingen, aantal GOK-leerlingen en aantal problematische 
afwezigheden. Tot slot is de identificatie van de school belangrijk om gegevens uit de 
vragenlijst(en) te koppelen aan gegevens uit de vragenlijst op schoolniveau (cf. infra). 
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2.2.1.2 Functie 

Om de perceptie van de school op time-out na te gaan, werd de persoon binnen de school die het 
nauwst betrokken was bij een time-out bevraagd. Deze personen kunnen directieleden, 
leerkrachten of leerlingenbegeleiders zijn. De functie van de respondent kan een invloed hebben 
op de antwoorden. Eventuele vertekeningen kunnen opgespoord en meegenomen worden in de 
interpretatie van de resultaten.  

2.2.1.3 Dossiernummer 

De bevraging van het dossiernummer is belangrijk om de data van de vragenlijst te kunnen 
koppelen aan de data van de registratieformulieren die door de projectbegeleiders werden 
ingevuld.  

2.2.1.4 Soort time-out 

Wij hebben een onderscheid gemaakt tussen vier soorten time-outs: lange time-out, korte time-out, 
hergo en hergo binnen korte time-out. Deze gegevens zijn opgenomen in de vragenlijst om 
verschillen in effectiviteit naargelang van het soort time-out na kunnen gaan. De Vlaamse overheid 
hanteert de hergo-methodiek binnen een korte time-out. Aangezien een hergo’s in het schooljaar 
2006-2007 op een sjabloon van korte time-out geregistreerd werden, gaven we de respondent de 
mogelijkheid de categorie ‘hergo binnen korte time-out’ aan te geven. Op deze manier is het voor 
de respondent duidelijker en wordt de betrouwbaarheid van de gegevens gegarandeerd. Voor de 
analyses werd deze categorie gehercodeerd als ‘ hergo’.   

2.2.1.5 Vroegtijdige afbreking 

Deze gegevens laten toe de effecten van beiden na te gaan en, indien een verschil, eventueel te 
duiden op het belang van een volledig uitgevoerde time-out. We veronderstellen dat een volledig 
uitgevoerde time-out meer effectief is dan een time-out die vroegtijdig is afgebroken.  

2.2.2 Schoolloopbaan 

Een tweede deel van de vragenlijst heeft betrekking op de schoolloopbaan van de jongere. De 
schoolloopbaan hebben we in kaart gebracht door vier fasen te onderscheiden: situatie start time-
out, situatie einde time-out, situatie einde schooljaar en situatie volgend schooljaar. In Tabel 2.2 op 
p. 48 staan de bevraagde gegevens per fase weergegeven.  
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Tabel 2.2 Variabelen schoolloopbaan jongeren in time-out 

Situatie start time-out Situatie einde time-out Situatie einde 
schooljaar 

Situatie volgend 
schooljaar 

Schoolachterstand 
Onderwijsvorm 
Leerjaar 

Onderwijsvorm 
Leerjaar 
Verandering richting 
Heroriëntering door time-
out 
Verandering school 
Reden verandering 
school 
Heroriëntering door time-
out 

Attest Onderwijsvorm 
Leerjaar 
Verandering richting 
Heroriëntering door time-
out 
Verandering school 
Reden verandering 
school 
Heroriëntering door time-
out 

 

In de vragenlijst op dossierniveau worden enkele gegevens over de schoolloopbaan bevraagd die 
ook aan bod kwamen in de registratieformulieren. Het betreft de variabelen onderwijsvorm, 
leerjaar, richting en attest. Allereerst hebben we geopteerd om deze variabelen nogmaals te 
bevragen om het aantal ‘onbekend’ die aangeduid werd in de registratieformulieren aan te vullen. 
Ongeveer 10% van de gegevens omtrent onderwijsvorm en leerjaar uit de registratieformulieren is 
onbekend. Ten tweede hebben we bij deze gegevens een meerwaarde toegevoegd door meerdere 
antwoordcategorieën aan te bieden. Bijvoorbeeld bij de vraag ‘wat is de situatie (onderwijsvorm en 
leerjaar) van de leerling bij het beëindigen van deze time-out?’ is de mogelijkheid toegevoegd dat 
de jongere na de time-out geen onderwijs meer volgt. De redenen hiervoor kunnen zijn dat de 
jongere meerderjarig is en gestopt is met schoollopen, maar ook dat de jongere (minderjarig of 
meerderjarig) tijdelijk nog geen alternatief heeft. Het bevragen van die gegevens laat een 
genuanceerde interpretatie toe. Verder wordt er bij de verandering van richting gepeild of de 
wijziging een resultaat is van de time-out. Hierdoor wordt het aandeel van de time-out in de 
heroriëntering onderzocht. Wanneer de leerling van school veranderde na time-out wordt er verder 
doorgevraagd naar de reden. Het is van belang te weten of deze wijziging midden in een 
schooljaar plaatsvond, dan wel in het begin van een nieuw schooljaar. Indien deze in het midden 
van het schooljaar plaatsvond, wordt er bevraagd of dit een gevolg is van een definitieve uitsluiting 
of dat dit de keuze is van de leerling en/of ouder(s) zelf. Ook hier wordt gepeild of de 
schoolwijziging een resultaat is van de time-out (heroriëntering). Tot slot wordt het aantal jaar 
schoolachterstand van de leerling bij de start van de time-out bevraagd.  

Deze gegevens worden doorheen de analyses gebruikt om wijziging van richting, onderwijsvorm 
en school en het behaalde attest als onderdelen van objectieve effectiviteit30 in verband te brengen 
met de kenmerken van de doorlopen time-out. 

 

 

                                                
30 De term objectieve effectiviteit wordt doorheen dit onderzoeksrapport gebruikt in verband met de verdere 
schoolloopbaan van de jongere na de time-out: dit zijn objectieve factoren waaraan de effectiviteit van de 
time-out nagegaan kan worden. 
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2.2.3 Verloop time-out 

In het laatste deel van de vragenlijst worden er vragen gesteld rond het verloop van de time-
outbegeleiding. Deze vragen kunnen opgesplitst worden in drie groepen: voor time-out, tijdens 
time-out en na time-out.  

2.2.3.1 Voor time-out 

Hoofddoel 

Elke school stuurt een leerling met een bepaald doel naar een time-out. Afhankelijk van de 
aanleiding van een time-out kan dit doel verschillen. Een indicator om de effectiviteit van time-out 
na te gaan, kan het al dan niet bereiken zijn van het vooropgestelde doel. Onderzoek naar 
doelrealisatie is een belangrijke vorm van effectonderzoek. Het vormt de cruciale toetssteen om al 
dan niet van geslaagde hulp te spreken. Dit wordt doorheen de analyses dan ook gebruikt als één 
van de criteria om van een geslaagde time-out te spreken. Vervolgens wordt dit in verband 
gebracht met dossierkenmerken die een invloed kunnen uitoefenen op deze effectiviteit. 

Maatregelen in overweging genomen 

Er wordt aan de respondenten gevraagd welke maatregelen er, naast time-out, in overweging 
genomen werden voor de leerling en waarom uiteindelijk gekozen werd voor een time-out. Door 
deze vraag krijgen we een betere kijk op de doelen die scholen hanteren, meer bepaald wordt er 
nagegaan of de scholen time-out als een preventieve maatregel zien, als een stap binnen een 
tuchtprocedure, etc.. De manier waarop scholen time-out aanwenden, kan een indicator zijn voor 
het welslagen van time-out. Zowel de aard van de in overweging genomen maatregelen als het 
aantal in overweging genomen maatregelen wordt dus bekeken in het licht van de effectiviteit. 

Initiatief en draagkracht 

Enerzijds worden de initiatiefnemers in kaart gebracht, anderzijds wordt er bevraagd in hoeverre 
alle betrokken actoren, binnen de context van time-out, achter een time-out voor deze jongere 
stond. Op deze manier wordt het draagvlak in kaart gebracht. Zowel wie de initiatiefnemers zijn en 
het aantal initiatiefnemers als de houding ten opzichte van de time-out van de verscheidene 
actoren wordt in verband gebracht met de effectiviteit. De idee hierachter is dat de sterkte van het 
draagvlak bepalend is voor het welslagen van de time-out. Daarnaast wordt met deze gegevens 
getracht te achterhalen welke de cruciale actoren zijn binnen dit draagvlak. 

Aanleiding tot time-out  

Met deze vraag wordt er, met de beperking tot het aanduiden van de drie belangrijkste redenen, 
gepeild naar de top van de probleemsituatie. De respondenten worden verplicht na te denken over 
de directe reden(en) waarom er tot een time-out werd overgegaan.  

Wij onderscheiden binnen de voorgelegde antwoordmogelijkheden drie groepen van problematisch 
gedrag bij leerlingen: externaliserend probleemgedrag, internaliserend probleemgedrag en 
problematische relaties. Externaliserend probleemgedrag wordt opgesplitst in vijf categorieën: het 



 

50 
 

schoolgebonden normoverschrijdende gedrag, statusdelicten, delinquent gedrag en fysiek geweld 
en bedreigingen ten aanzien van personen (Vettenburg, Huybregts & Walgrave, 2001) en ‘andere’. 
Onder internaliserend probleemgedrag verstaan we probleemgedrag dat naar binnen gekeerd 
wordt zoals depressie en angstgevoelens. Naast externaliserend en internaliserend 
probleemgedrag nemen we de relationele component mee op. Elk probleemgedrag veruitwendigt 
of versterkt het feit dat er wat fout loopt tussen mensen. Een problematische relatie met één of 
meer personen kan de aanleiding zijn van probleemgedrag. In de sociologische literatuur worden 
drie soorten relaties genoemd die van particulier belang zijn, namelijk de relatie met ouders, 
leerkrachten en leeftijdsgenoten (Bijvoorbeeld Harter, 1999; De Maeyer, 2003). In Tabel 2.3 staan 
alle variabelen per groep weergegeven. De lijst met redenen tot time-out kwam tot stand na het 
analyseren van de registratieformulieren en door contacten met het onderwijsveld. De hypothese 
achter de verzameling van deze gegevens is dat de aanleiding tot de time-out in verband staat met 
de uiteindelijke effectiviteit van de time-out. 

Tabel 2.3 Redenen tot time-out naargelang probleemgedrag 

Externaliserend gedrag 
(Normatief) 

Internaliserend gedrag 
(Sociaal-emotioneel)  

Problematische relaties 
(Relationeel) 

Schoolgebonden 
normovertredend gedrag 
Problemen met orde en tucht 
Houding tijdens de lessen 
 
Statusdelicten  
Spijbelen 
 
Delinquent gedrag 
Vandalisme  
Diefstal 
Drugsgebruik 
Drugs dealen 
Wapendracht  
 
Geweld en bedreigingen 
Verbaal geweld  
Psychisch geweld 
Fysiek geweld 
 
Pesten  

Gepest worden 
Schoolmoe 
Problemen met 
leerstof/studeren 
Concentratieproblemen 
Depressie 
Thuissituatie 
Rouwverwerking 
 

Relatie met klastitularis 
Relatie met vakleerkracht(en) 
Relatie met klasgroep 
Relatie met medeleerling(en) 
buiten de klasgroep 
Relatie met ouder(s) 

 

2.2.3.2 Tijdens time-out 

Individuele medewerking en samenwerking 

In dit gedeelte van de vragenlijst wordt er gepeild naar de individuele medewerking van de 
betrokken actoren en hun onderlinge samenwerking. Meer bepaald onderzoeken we de 
driehoeksrelatie tussen school, ouder(s) en externe hulpverlening (CLB, time-outorganisatie en 
andere externe organisaties en/of privépersonen), met de jongere als middelpunt. We vertrekken 
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van het punt dat goede onderlinge relaties tussen de actoren binnen de driehoek een positief effect 
hebben op de time-out (zie Figuur 1.2).  

 

Figuur 2.1 Driehoeksverhouding school, ouder(s) en externe hulpverlening 

   

2.2.3.3 Na time-out 

Evolutie jongere en ouder(s) 

Om de effectiviteit van time-out, vanuit de perceptie van de school, na te gaan is het onontbeerlijk 
om de evolutie van de jongere en de ouder(s) te bevragen. We gaan bij beide actoren op 
verschillende vlakken na of de time-out een gunstig effect had. Bij de jongere maken we weer een 
onderscheid tussen naar buiten gericht probleemgedrag, naar binnen gericht probleemgedrag en 
de relaties met anderen. Onder deze categorieën vallen dezelfde variabelen zoals weergegeven in 
Tabel 2.3 op p. 50. De evolutie van de ouders gaan we na op vijf vlakken, met name de 
betrokkenheid op de schoolloopbaan, participatie binnen de school, contact met de school, contact 
met CLB en contact met externe hulpverlening. De evolutie van het gezin wordt nagegaan omdat 
het gezin een belangrijke factor is voor het welbevinden van de jongere op school. Jongeren die 
als kind een hechte relatie hadden met hun ouders of opvoeders maken meer kans om later ook 
sterke banden met anderen aan te gaan (bijvoorbeeld Hay & Ashman, 2003). De evolutie die door 
deze bevraging in kaart gebracht wordt, vormt doorheen de analyses één van de criteria om te 
spreken van een effectieve time-out. 

De evolutie wordt bevraagd op twee tijdstippen, namelijk onmiddellijk na de time-out en op langere 
termijn (minstens na zes maanden). Dit wordt gemeten aan de hand van dezelfde uitspraken zodat 
er een vergelijking mogelijk is tussen de twee perioden. We hebben gebruik gemaakt van de Goal 
Attainment Scaling (GAS) (Kiresuk & Sherman, 1968). Deze schaal is ontwikkeld om vooraf 
gestelde hulpverleningsdoelen te evalueren. De antwoordmogelijkheden in de vragenlijst zien er 
als volgt uit: 

-2 Het probleem is veel slechter dan in het begin 
-1 Het probleem is slechter dan in het begin 
0 Het probleem is hetzelfde als in het begin 
1 Het probleem is beter dan in het begin 
2 Het probleem is veel beter dan in het begin 
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Aanvullende maatregelen  

Er werd ook gepeild naar de maatregelen binnen de school voor de leerling na de time-outperiode. 
Zo kan bekeken worden waaruit de nazorg vanwege de school bestond en welke vorm deze 
nazorg heeft aangenomen. Hiervoor werden de antwoordmogelijkheden ingedeeld volgens de 
categorieën van de preventiepiramide (Deklerck, 2005; Depuydt, Deklerck & Deboutte, 2001): 
leefklimaatbevordering (niveau 1), algemene preventie (niveau 2), specifieke preventie (niveau 3) 
en probleemaanpak (niveau 4) (zie Figuur 2.1 op 34). In Tabel 2.4 staan de maatregelen per 
categorie opgesomd. De lijst met maatregelen kwam tot stand na overleg in het onderzoeksteam 
en na de proefafname. De maatregelen situeren zich op niveau 2, 3 en 4 en richten zich naar de 
persoon van de leerling. Maatregelen op niveau 1 hebben als doel het basisklimaat te verbeteren 
en zijn dus niet het voorwerp van doelgerichte acties.  

Tabel 2.4 Aanvullende maatregelen na time-out gecategoriseerd in de niveaus van de preventiepiramide 

Niet-probleemgericht  Probleemgericht 
 
 

  

Algemene preventie 
(Niveau 2) 

Specifieke preventie 
(Niveau 3) 

Probleemaanpak 
(Niveau 4) 

Systematisch aanreiken van 
positieve feedback 
Peter- en meterschap 
Klasgesprekken 
Huisbezoeken 

Bijlessen 
Systematische opvolging door 
leerkracht 
Systematische opvolging door 
leerlingbegleider 
Systematische opvolging door CLB-
medewerker 
Afspraken maken met leerling 
Integratie in nieuwe klasgroep 
Individuele coaching 
Gesprek tussen leerling, ouder(s) 
en school 
Heroriëntering in samenspraak met 
jongere 
Overleg binnen schoolteam over de 
betrokken leerling 
Consultatiegesprekken met ouders 

Groepsgericht conflictoverleg 
Schoolinterne time-out 
Doorverwijzing naar externe 
hulpverlening 
Systematisch noteren van alle 
incidenten 
Ordemaatregelen 
Tuchtmaatregelen 
Gedragskaart  

 

Effectiviteit 

We vroegen aan de respondenten een cijfer van 0 tot 10 te geven hoe effectief ze de uitgevoerde 
time-out inschatten enerzijds ten aanzien van de jongere en anderzijds ten aanzien van de school. 
Tot slot werd een algemene score voor de effectiviteit geven. Deze gegevens worden op twee 
manieren gebruikt tijdens de analyse: ten eerste wordt nagegaan welke individuele score (jongere 
en/of school) de respondent het meest laat doorwegen in het bepalen van de algemene score van 
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de effectiviteit voor de respondent. Ten tweede worden deze scores gebruikt als één van de 
criteria van subjectieve effectiviteit.31 

3 Vragenlijst schoolniveau 

3.1 Opzet vragenlijst 

Voor de ontwikkeling van de vragenlijst op schoolniveau werd er teruggegrepen naar literatuur 
rond samenwerking school-welzijn en vormen van leerlingenbegeleiding, naar ervaringen en 
vragenlijsten uit ander onderzoek en de bevindingen uit experimenteel onderzoek naar de effecten 
van formulering, de vorm en de context van de vragen. Deze vragenlijst werd eveneens 
voorgelegd aan een proefgroep (cf. infra). De vragenlijst op schoolniveau is terug te vinden in 
bijlage 2.  

De bedoeling van de afname van deze vragenlijst is om naast de dossierkenmerken (vragenlijst op 
dossierniveau) ook de schoolkenmerken in kaart te brengen. Bij deze kenmerken kan vervolgens 
nagegaan worden of zij het aanbod en de effectiviteit van de time-outprojecten beïnvloeden. De 
vragenlijst op schoolniveau bestaat uit vier grote delen: algemene gegevens, personeel, 
(begeleidings)activiteiten en externe samenwerking.  

3.2 Toelichting bij de inhoud 

De variabelen in Tabel 2.5 op p. 54 worden in deze paragraaf toegelicht. Meer bepaald bespreken 
we de algemene gegevens, het personeel binnen de school, de (begeleidings)activiteiten binnen 
en buiten de school en de externe samenwerking. We geven bij elke variabele telkens de 
onderzoekshypothese(s) weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Doorheen het onderzoeksrapport word de term “subjectieve effectiviteit” gebruikt om aan te geven dat dit 
een inschatting van de effectiviteit is door de respondent. Eerder werd reeds vermeld dat de objectieve 
effectiviteit begrepen moet worden als een positief verder verloop van de schoolloopbaan na de time-out. 
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Tabel 2.5 Inhoud vragenlijst schoolniveau 

Algemene gegevens 
Gegevens school 
Functie 
Duur tewerkstelling 
 
Personeel 
Algemeen 
Aantal voltijdse personeelsleden 
(mannen en vrouwen) 
Aantal deeltijdse persoonsleden 
(mannen en vrouwen) 
 
Leerlingenbegeleiding 
Cel leerlingenbegeleiding 
Interne leerlingenbegeleider(s) 
Vertrouwensleerkracht(en) 
Vertrouwensleerling(en) 
Samenwerking CLB 
Permanentie CLB-medewerker op 
school 
Moderator(s) hergo 
Remedial teacher(s) 
Andere 
 

(Begeleidings)activiteiten 
(Begeleidings)activiteiten binnen de 
school 
 
Time-out buiten de school 
Draagkracht  
Kwantitatief aanbod 
Kwalitatief aanbod 
Versterking schoolteam in het 
voorkomen van problemen 
Versterking schoolteam in het 
aanpakken van problemen 

Externe samenwerking 
Culturele organisaties 
Sport- en jeugdverenigingen 
Vormingsorganisaties 
Lokaal overlegplatform (LOP) 
Dienst onderwijsondersteuning 
Preventiedienst 
Opvoedingswinkel 
Openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn (OCMW) 
Schoolopbouwwerk (SOW) 
Jongerenadviescentrum (JAC) 
CLB 
Huisarts 
Centrum algemeens welzijnswerk 
(CAW) 
Centrum geestelijke 
gezondheidszorg (CGGZ) 
Centrum ontwikkelingsstoornissen 
(COS) 
Time-outorganisatie 
Hergo-organisatie 
Internaat 
Asielcentrum, migrantencentrum, 
onthaalbureau 
Vluchthuis, opvangcentrum 
daklozen 
Centrum begeleid zelfstandig 
wonen 
Gezins- en 
thuisbegeleidingsdiensten 
Onthaal-, oriëntatie en 
observatiecentrum (OOOC) 
Dagcentrum 
Gezinsvervangende tehuizen 
Jeugdinstelling 
Kinder- en jeugdpsychiatrie 
Politiediensten 
CBJ 
Justitiediensten 

 

3.2.1 Algemene gegevens 

3.2.1.1 Gegevens school 

In het eerste deel van de vragenlijst vragen we naar enkele algemene gegevens. Eerst vragen we 
de respondent aan te geven in welke school hij werkzaam is. De identificatie van de school is 
belangrijk om de data in deze vragenlijst aan de data van de vragenlijst(en) op dossierniveau, die 
afgenomen zijn in dezelfde school, met elkaar in verband te brengen.  
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3.2.1.2 Functie en duur tewerkstelling 

Vervolgens informeren we naar de functie van de respondent en rapporteren we hoelang hij 
werkzaam is binnen de school. Dit is van belang om zicht te krijgen op de betrouwbaarheid van de 
antwoorden, in de veronderstelling dat hoe langer een persoon actief is in een school, hoe 
vollediger en hoe meer accuraat de verkregen informatie is.  

3.2.2 Personeel 

Het tweede deel van de vragenlijst heeft betrekking op het personeel binnen de school. We 
bevragen het aantal actuele personeelsleden binnen de school waarbij een onderscheid gemaakt 
wordt tussen type van tewerkstelling (voltijds en deeltijds) en geslacht. Hiermee kunnen we, in 
combinatie met het aantal leerlingen, een zicht krijgen op de grootte van de school.  

Er wordt ook een vraag gesteld over het actuele aanbod van interne leerlingenbegeleiding met als 
doel de interne zorg binnen de school na te gaan. In het secundair onderwijs bestaan er 
verschillende begeleidingsvormen. De volgende mogelijkheden hebben wij opgenomen in de 
vragenlijst:  

(1) cel leerlingenbegeleiding: een structureel samenwerkingsverband tussen de school en het CLB 
die de interne leerlingenbegeleiding stimuleert door het introduceren en begeleiden van acties op 
preventief en curatief vlak; 

(2) interne leerlingbegeleider: de persoon binnen de school die één of meer leerlingen begeleid in 
hun persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing; 

(3) vertrouwensleerkracht: een persoon die naast zijn lestijdenpakket een vertrouwenstaak ten 
aanzien van leerlingen vervult; 

(4) vertrouwensleerling: een leerling die profileert als vertrouwenspersoon voor andere leerlingen; 

(5) samenwerking met het CLB: een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en 
schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding; 

(6) permanentie van een CLB-medewerker op school: een CLB-medewerker lid van de cel 
leerlingenbegeleiding; 

(7) hergo-moderator: een persoon binnen de school die het proces van hergo stuurt; 

(8) remedial teacher: een persoon die ondersteuning geeft aan leerlingen met leerproblemen en 
leerstoornissen. 

Deze lijst is afgeleid uit de lijst die werd gebruikt in het evaluatieonderzoek ‘Time-outprojecten in 
Vlaanderen’ (Deceur, Decraene & Vettenburg, 2005). De resultaten van deze bevraging worden in 
verband gebracht met de effectiviteit met als hypothese dat hoe uitgebreider de mogelijkheden tot 
interne leerlingenbegeleiding, de time-out effectiever zal zijn of met een andere bedoeling ingezet 
zal worden. 
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3.2.3 (Begeleidings)activiteiten  

Dit deel van de vragenlijst handelt over de begeleidingsvormen binnen de school en 
begeleidingsvormen buiten de school, meer bepaald time-out. We vragen aan de respondenten in 
welke mate zij achter het principe van time-out staan, hun ervaring met het aanbod van time-outs 
en hergo’s en tot slot de mate waarin het schoolteam is versterkt door dit aanbod.  

3.2.3.1 (Begeleidings)activiteiten binnen de school 

Deze vraag bevat een lijst van initiatieven die de school neemt ten aanzien van de leerlingen. We 
vragen de respondenten de activiteiten aan te duiden die deel uit maken van de courante werking 
van hun school. De activiteiten kunnen onderverdeeld worden in de vier niveaus van de 
preventiepiramide (Deklerck, 2005; Depuydt, Deklerck & Deboutte, 2001): leefklimaatbevordering, 
algemene preventie, specifieke preventie en probleemaanpak. Uit het antwoord op deze vraag 
kunnen we het aanbod en de richting van de activiteiten nagaan. Zijn de activiteiten 
probleemgeoriënteerd (probleemaanpak) of zijn ze eerder leefklimaatbevorderend (welzijn)? Tabel 
2.6 geeft een overzicht van deze activiteiten voor elk niveau van de preventiepiramide.  

Tabel 2.6 (Begeleidings)activiteiten binnen de school gecategoriseerd in de niveaus van de preventiepiramide 

Niet-probleemgericht   Probleemgericht 
 
 
Leefklimaatbevordering 
(Niveau 1) 

Algemene preventie 
(Niveau 2) 

Specifieke preventie 
(Niveau 3) 

Probleemaanpak 
(Niveau 4) 

Activiteitenaanbod tijdens 
pauzes 
Lokaal voor leerlingen 
Ter beschikking stellen van 
sportinfrastructuur na 
schooltijd 
Vrije muziekkeuze tijdens 
ontspanningsmomenten 
Fietspooling  
Onthaalactiviteiten 
Participatiekansen voor 
leerlingen 
Evaluatie schoolwerking 
door leerlingen 
Leerlingenraad of ander 
formeel inspraakorgaan 
Ontmoetingsdagen voor 
klasgroepen 

Klasgroepversterkende 
intitiatieven 
Vorming voor leerlingen 
Peter- en meterschap 
Ouderbetrokkenheid 
aansporen of versterken 
JoJo-ers 
Leefsleutels of sociale 
vaardigheden 
Vast titularisuurtje voor 
elke klasgroep 
Systematisch overleg 
binnen schoolteam 
Leerlingvolgsysteem 
Vertrouwenspersonen 
Time-outlokaal  
 

Pro-actieve acties t.a.v. 
risicoleerlingen 
Gedragskaart 
Gebruik van 
handelingsplannen door 
cel leerlingenbegeleiding 
Sensibiliserende 
campagnes rond thema's 
Camerabewaking 
Rookdetectie  
Duidelijke afspraken i.v.m. 
(on)gewenst gedrag 
Bijlessen 
Huiswerk- en 
taakbegeleiding 
Schoolinterne time-
outbegeleiding 

Herstelgerichte 
maatregelen 
Groepsgericht 
conflictoverleg 
Ordemaatregelen 
Tuchtmaatregelen 
Doorverwijzing externe 
hulpverlening 
Coaching bij problemen 
Gesprekken met ouders bij 
problemen 
Conflictbemiddeling door 
personeelslid 
 

 

3.2.3.2 Time-out buiten de school 

In dit deel van de vragenlijst worden drie vragen gesteld aan de respondenten. Ten eerste wordt er 
gevraagd in welke mate zij achter het principe van time-out en hergo staan op een schaal van 0 
(helemaal tegen) tot 10 (helemaal voor). De tweede vraag handelt over het aanbod van de time-
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outprojecten. Deze vraag wordt gesteld om de behoefte aan time-out in kaart te brengen. We 
hebben een onderscheid gemaakt tussen het kwantitatieve aanbod (het aantal time-outs) en het 
kwalitatieve aanbod (de inhoud van time-out). De derde vraag ten slotte peilt naar de mate van 
versterking van het schoolteam. Het aanbod van time-out kan gezorgd hebben voor enerzijds een 
verbetering van de preventieve aanpak van probleemgedrag bij de leerlingen en anderzijds voor 
een verbetering van de remediërende aanpak van probleemgedrag bij de leerlingen. Aan scholen 
waar time-out voor een verbetering heeft gezorgd, vragen we hoe dit tot uiting komt in de 
schoolwerking. Dit gebeurt op basis van een indeling die drie niveaus van de schoolwerking in 
beeld brengt: school-, klas-, en individueel (leerling) niveau. De laatste vragen die betrekking 
hebben op de versterking van het schoolteam houden rechtstreeks verband met de 
onderzoeksvraag die peilt naar welke effect de time-out heeft op schoolniveau. De time-out moet 
volgens de Vlaamse overheid niet enkel een effect hebben op het niveau van de betrokken 
leerling, ook de school moet gesterkt worden in hun omgang en aanpak van dergelijke 
problematieken. De data worden bijgevolg doorheen de analyses gebruikt worden om de mate van 
versterking van het schoolteam in kaart te brengen.  

3.2.4 Externe samenwerking 

Afsluitend bevragen we met welke externe organisaties en/of instellingen de school de laatste vijf 
jaar heeft samengewerkt (zie Tabel 2.5 op p. 54). Met deze vraag wordt de grootte van het externe 
netwerk van de school nagegaan. Verder willen we het doel van elke samenwerking kunnen 
achterhalen. We hebben hiervoor een vraag opgesteld waar de scholen het doel van elke 
samenwerking die zij hebben aangegaan (preventief, remediërend, noch preventief/noch 
remediërend) kunnen aanduiden. Naast het doel bevragen we ook de graad (systematisch, 
occasioneel, eenmalig) van elke samenwerking. Met deze vragen wordt het profiel van de school 
verder uitgediept en kunnen verbanden gelegd worden met de interne (begeleidings)activiteiten, 
meer bepaald kan er nagegaan worden of de school eerder een preventief dan wel een 
remediërend schoolprofiel heeft. Verder stellen we dat scholen die beschikken over een ruim 
netwerk van externe partners, selectiever en dus doelgerichter gebruik maken van het time-
outproject en dus meer rekening houden met andere schoolinterne of -externe alternatieven. Dit 
laat vermoeden dat de school fijnmaziger afstemt en dus meer neigt naar zorg op maat.  

4 Procedure  

4.1 Voorbereiding  

Bij de aanvang van het onderzoeksproject werd door de time-outprojecten een informatiebrief naar 
alle deelnemende scholen verstuurd. Op 4 september 2008 was er een eerste 
informatievergadering van het schooljaar 2008-2009 voor alle time-outprojecten, georganiseerd 
door het departement Onderwijs en Vorming en het agentschap Jongerenwelzijn. Tijdens deze 
vergadering kregen de onderzoekers de gelegenheid een korte toelichting te geven omtrent de 
kwantitatieve bevraging van de scholen.  
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Omdat de anonimiteit van de jongeren veilig gesteld moest worden, konden de scholen in de 
vragenlijst(en) op dossierniveau enkel verwijzen naar het dossiernummer van de time-out. 
Aangezien enkel de time-outprojecten over de dossiernummers beschikken en weten aan welke 
school elke jongere gekoppeld is, werd aan de projecten gevraagd om elke school een lijst te 
bezorgen met de namen van alle leerlingen waarvoor een time-out is opgestart in de schooljaren 
2006-2007 en 2007-2008, samen met hun respectieve dossiernummers. Om deze informatie 
duidelijk en concreet naar de time-outprojecten over te brengen kregen ze een informatiebrief 
toegestuurd. 

De vragenlijst werd elektronisch afgenomen. Een internetbevraging was aangewezen om twee 
redenen. Het zorgt er in de eerste plaats voor dat de vragenlijst vlot toegankelijk is, zodat de 
respondent deze op een voor hem gepast moment kan invullen. In de tweede plaats is de afname 
van een elektronische vragenlijst aanzienlijk goedkoper dan een klassieke postenquête. De 
vragenlijst is ontwikkeld via het softwarepakket Questionmark Perception 4. De vragenlijst op 
dossierniveau en de vragenlijst op schoolniveau zijn terug te vinden als bijlage.  

Bij het ontwerpen van een vragenlijst is het belangrijk een eerste versie uit te testen bij een 
proefgroep. De proefafname had tot doel (Billiet, 2001; Converse & Presser, 1986) enerzijds het 
testen van specifieke vragen (taalkundig, moeilijkheid, etc.) en anderzijds het testen van de 
vragenlijst als geheel (volgorde van de vragen, verwijzingspatroon, tijd, etc.). De ontwerpvragenlijst 
werd uitgetest door en besproken met één schooldirecteur, twee adjunct-directeurs, vijf 
leerlingenbegeleiders, twee graadcoördinatoren, één CLB-medewerker en één time-outorganisatie. 
Om technische redenen kon in deze fase enkel de vragenlijst op schoolniveau elektronisch 
afgenomen worden. De proefafname van de vragenlijst op dossierniveau gebeurde aan de hand 
van een papieren versie. Dit vooronderzoek heeft plaatsgevonden eind september 2008. De 
voornaamste opmerkingen bij de vragenlijst op dossierniveau hadden betrekking op de lengte 
ervan, het éénduidig maken van een aantal antwoordmogelijkheden, het toevoegen van een aantal 
antwoordmogelijkheden, de vragen meer afstemmen op een hergo, het mee versturen van de 
papieren versie van de vragenlijsten en de layout. De opmerkingen van de proefrespondenten op 
de vragenlijst op schoolniveau hadden betrekking op de lengte ervan, de vermelding dat de 
directeur een lijst van het aantal personeel bij de hand moet hebben alvorens hij de vragenlijst 
start, het duidelijker formuleren van een aantal antwoordmogelijkheden en het mee versturen van 
de papieren versie van de vragenlijst.  

Voor elke vragenlijst werd een begeleidende brief opgesteld. Dit betekent dat er een begeleidende 
brief was voor de directie (vragenlijst op schoolniveau) en een begeleidende brief voor de time-
outbegeleider binnen de school (vragenlijst op dossierniveau). Bij het ontwerpen van de 
begeleidende brieven hebben we gebruik gemaakt van de volgende zeven handvatten (Billiet, 
2001): (1) identiteit van de onderzoeksorganisatie (2) onderwerp en doel van het onderzoek (3) 
selectie procedure (4) vertrouwelijkheid van de gegevens (5) vrije medewerking (6) mogelijkheid tot 
uitleg vragen en (7) een algemene taakomschrijving. Verder stond in elke begeleidende brief de 
link naar de elektronische vragenlijst die de respondent toeliet de vragenlijst te starten.  
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4.2 Afname  

De begeleidende brieven en de link naar de vragenlijsten zijn begin oktober 2008 naar alle scholen 
(N=451), die in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 een leerling hebben doorverwezen naar 
een time-outorganisatie, verstuurd via mail. Als bijlage ontvingen de respondenten eveneens de 
papieren versie van beide vragenlijsten. Op die manier hebben de respondenten de kans alle 
vragen te bekijken alvorens zij starten met de elektronische vragenlijst. De mail was gericht naar 
de directie van elke deelnemende school. Omdat we onmogelijk konden achterhalen wie de time-
out van de leerling(en) van nabij heeft opgevolgd, vroegen we aan de directie om de vragenlijst op 
dossierniveau aan de juiste perso(o)n(en) door te spelen binnen de school. Verder hebben de 
time-outprojecten aan elke school, waar ze een leerling begeleid hebben, een overzichtslijst 
bezorgd met de dossiernummer(s) van de betreffende leerling(en). Het betreffende dossiernummer 
moest voor elke deelgenomen leerling aan time-out op de vragenlijst op dossierniveau ingevuld 
worden. Volgend op deze mail hebben we per post nogmaals een begeleidende brief verstuurd 
naar de directie van de scholen om deze op de hoogte te brengen van het lopende onderzoek met 
een verwijzing naar de mail.  

Om de responsgraad te verhogen werd op 13 oktober 2008 een herinneringsmail verstuurd naar 
alle scholen die niet alle vragenlijsten voor deze datum invulden. Om de herinnering te versturen, 
hebben we een onderscheid gemaakt tussen vijf groepen van scholen: 

(1) Vragenlijst(en) op dossierniveau: niet ingevuld 
Vragenlijst op schoolniveau: niet ingevuld 

(2) Vragenlijst(en) op dossierniveau: niet ingevuld 
Vragenlijst op schoolniveau: ingevuld 

(3) Vragenlijst(en) op dossierniveau: één of meer niet ingevuld 
Vragenlijst op schoolniveau: ingevuld 

(4) Vragenlijst(en) op dossierniveau: één of meer niet ingevuld 
Vragenlijst op schoolniveau: niet ingevuld 

(5) Vragenlijst(en) op dossierniveau: ingevuld 
Vragenlijst op schoolniveau: niet ingevuld 

Naar elke groep werd een aparte herinneringsbrief opgesteld. Door deze persoonlijke benadering 
trachtten we de respondenten te motiveren de vragenlijst(en) alsnog in te vullen. De uiterste datum 
om de vragenlijst(en) in te vullen was 21 oktober 2008. We hebben echter een marge voorzien van 
vijf dagen om de respondenten nog een kans te geven de vragenlijst(en) in te vullen. Op 21 
oktober 2008 werd er een tweede herinneringsmail verstuurd naar de scholen met de mededeling 
dat ze tot en met 27 oktober 2008 de kans hebben de vragenlijst(en) in te vullen. Ook deze 
herinneringsmail werd opgesteld voor dezelfde vijf categorieën. Om de respons op de vragenlijst 
op dossierniveau te verhogen, meer bepaald op de dossiers die betrekking hebben op een hergo, 
hebben we de scholen die nog geen vragenlijst voor een hergo-dossier hadden ingevuld, 
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telefonisch gecontacteerd. Aan de scholen die niet reageerden voor 28 oktober 2008, stelden we 
eind november per mail de vraag waarom ze de vragenlijst(en) niet hadden ingevuld. De respons 
wordt verder beschreven in deel III van dit onderzoeksrapport.  
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Hoofdstuk 3. Aanbod 

1 Onderzoeksvragen 

Binnen dit derde luik worden alle time-out- en aanverwante projecten in Vlaanderen in kaart 
gebracht. Een dergelijk overzicht verschaft een genuanceerd beeld van het aanbod en van de 
mogelijke behoefte van de regio, het onderwijsnet, het onderwijstype, etc.. We geven de 
onderzoeksvragen in dit luik nogmaals weer: 

- Zijn er nog andere factoren dan de leerlingenkenmerken die invloed hebben op het huidige 
aanbod van time-outprojecten (en het gebruik ervan) in Vlaanderen? 

- Kunnen op basis van deze kenmerken objectieve en meetbare indicatoren worden 
geconstrueerd die het mogelijk maken veralgemeenbare uitspraken te doen over de 
mogelijke behoefte aan time-out in Vlaanderen (naargelang van de regio, etc.)? 

2 Opzet van de vragenlijst en toelichting bij de inhoud 

Er werd een korte elektronische vragenlijst ontwikkeld die gericht was naar de directie van alle 
secundaire scholen in Vlaanderen (gewoon voltijds secundair onderwijs, deeltijds secundair 
onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, leertijd).  

De begrippen ‘time-out’ en ‘hergo’ werden in het literatuurgedeelte reeds uitgebreid omschreven. 
Op de vragenlijst naar de respondenten werd de volgende definitie voor time-out gehanteerd: ‘Elke 
school krijgt te maken met probleemleerlingen bij wie het schoolfunctioneren moeilijk verloopt. In 
bepaalde gevallen geeft dit aanleiding tot bijzondere maatregelen. Vlaamse scholen kunnen 
bijvoorbeeld een beroep doen op organisaties die deze leerlingen tijdelijk en op een constructieve 
manier tijdens de lesuren, maar schoolextern begeleiden. De school kan op deze organisaties een 
beroep doen wanneer zowel de school als de leerling nood hebben aan een rustpauze. Deze 
schoolexterne begeleiding kan een korte of langere periode duren, maar heeft steeds tot doel de 
jongere achteraf terug op te nemen in de school’.  

Het begrip ‘hergo’ omschrijven we in de vragenlijst als volgt: ‘Herstelgericht groepsoverleg (hergo) 
op school wordt ingezet nadat zich een ernstig incident heeft voorgedaan. Het is een vorm van 
bemiddeling waarbij dader(s) en slachtoffer(s) in gesprek gaan, samen met hun achterban (ouders, 
familie, etc.). Samen zoeken ze uit hoe er best kan worden omgesprongen met de gevolgen van 
het voorbije incident. Een onpartijdige moderator leidt het bemiddelingsgesprek en zorgt ervoor dat 
de belangen, de beleving en intenties van alle betrokkenen gerespecteerd worden. Tijdens een 
hergo wordt er bijvoorbeeld nagegaan hoe de eventuele schade kan worden hersteld, welke 
sanctie de dader moet krijgen, welke initiatieven nodig zijn om het vertrouwen in elkaar opnieuw te 
laten groeien, etc..’ (Burssens & Vettenburg, 2004) 

In Tabel 3.1 op p. 62 staan de vragen weergegeven. Er werd aan de respondent gevraagd of zijn 
school een beroep doet op één of meer organisaties die voldoen aan de omschrijving van time-out 
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en hergo. We vroegen hem vervolgens contactgegevens te noteren van de organisatie(s) waar zij 
gebruik van maken of hebben gemaakt. Daarnaast werd er nog gepeild naar organisaties die de 
respondent kent. Tot slot werden de gegevens van de school bevraagd. Deze vraag laat ons toe 
de respons concreet en duidelijk te beschrijven naargelang van de regio, onderwijsvorm, etc..  

Tabel 3.1 Inhoud vragenlijst bekendheid en samenwerking met time-out- en hergo-projecten 

Vraag 1 
Kent u organisaties die deze mogelijkheid aan scholen aanbiedt? 
Vraag 2 
Op welke van deze organisaties deed uw school reeds een beroep? 
(Geef de naam van de organisatie/het project en eventueel de contactgegevens) 
Vraag 3 
Kent u nog andere organisaties waarop uw school tot nu toe geen beroep deed? 
(Geef de naam van de organisatie/het project en eventueel de contactgegevens) 
Vraag 4 
Gegevens school 

 

3 Procedure 

Het formulier in dit luik is eveneens ontwikkeld via het softwarepakket Questionmark Perception 4 
en is terug te vinden in bijlage 3. Deze bevraging van alle secundaire scholen is ook via mail 
verlopen. Enerzijds werd een mail opgesteld voor de scholen die reeds een vragenlijst hebben 
ontvangen (cf. vragenlijst dossierniveau en vragenlijst schoolniveau) (N=451). Dit zijn de scholen 
die in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 één of meer (oud)leerlingen hebben doorverwezen 
naar time-out en/of hergo, gesubsidieerd door het departement Onderwijs en Vorming en het 
agentschap Jongerenwelzijn. Daarnaast is er een aparte mail verstuurd naar de scholen die geen 
time-out hebben gevoerd met de gesubsidieerde projecten (N=626) en dus nog geen mails in 
verband met de andere vragenlijsten ontvangen hebben. In de beide mails werd kort het doel van 
deze bevraging beschreven en werd de link weergegeven naar het invulformulier. Deze mail is op 
7 november 2008 naar de directie van alle secundaire scholen verstuurd (N=1077). Op 17 
november 2008 werd een herinneringsmail verstuurd naar de scholen die geen formulier voor deze 
datum invulde. Aan de scholen werd meegedeeld dat het formulier uiterlijk op 19 november 2008 
beantwoord diende te worden.  
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Hoofdstuk 4. Samenhang registratie, effectiviteit en aanbod 

In het vierde en laatste luik wordt de brug geslagen tussen de vorige drie luiken. Volgende 
onderzoeksvragen worden hierbij beantwoord: 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en 
het verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang van de 
kenmerken van de leerling? 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en 
het verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang van het soort 
project (korte time-out, lange time-out, hergo)? 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en 
het verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang van het 
aanwezige aanbod van time-outprojecten in de regio? 

Deze onderzoeksvragen hebben elk een vergelijking tot doel. Om hieraan tegemoet te komen werd 
beroep gedaan op statistische analysemethodes, toegepast op de gegevens die reeds verzameld, 
ingeput en geanalyseerd werden in het kader van de vorige drie luiken. Het gaat hier meer bepaald 
om de data uit de registratieformulieren en de data die verzameld werden via de vragenlijsten.  



 

 
 



 

65 
 

DEEL III. ANALYSE  

Dit deel geeft de resultaten van de statistische analyse van de vier luiken weer. Eerst bespreken 
we de resultaten van de analyse van de registratieformulieren die in opdracht van de Vlaamse 
overheid voor elke deelnemende jongere worden ingevuld (hoofdstuk 1). Daarna worden de 
resultaten weergegeven van de kwantitatieve bevraging van de deelnemende scholen aan time-out 
(hoofdstuk 2). In het derde hoofdstuk worden de andere en aanverwante time-outprojecten in 
Vlaanderen in kaart gebracht (hoofdstuk 3) en in hoofdstuk 4 ten slotte voeren we een verdiepende 
analyse uit, waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen de vorige drie luiken.  

Hoofdstuk 1. Registratie  

In dit eerste hoofdstuk worden de kenmerken van de leerlingen die in de schooljaren 2006-2007 en 
2007-2008 participeerden aan time-out in kaart gebracht en geanalyseerd aan de hand van de 
registratieformulieren. De registratieformulieren worden in opdracht van de Vlaamse overheid door 
de projectbegeleiders voor elke deelnemer aan time-out ingevuld. Verder geven we een 
beschrijving van de leerlingenkenmerken en gaan we na of deze kenmerken verschillen 
naargelang van het soort time-out (lange time-out, korte time-out, hergo). De volgende 
leerlingenkenmerken uit de registratieformulieren worden geanalyseerd: geslacht, leeftijd, etnische 
oorsprong, hulpverleningsgeschiedenis, gezinssituatie, schoolsituatie en aanleiding tot time-out.  

1 Aantal jongeren  

In Tabel 1.1 op p. 66 wordt het aantal jongeren per time-outproject in de schooljaren 2006-2007 en 
2007-2008 weergegeven. In het schooljaar 2007-2008 is het aantal jongeren in een time-out 
lichtjes gestegen van 833 jongeren in het schooljaar 2006-2007 naar 918 in het schooljaar 2007-
2008. De meeste aanmeldingen gebeurden bij Arktos time-out Antwerpen en Arktos time-out 
Limburg (31%). 
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Tabel 1.1 Verdeling van het aantal deelnemers per time-outproject en schooljaar (N=1751) 

   Schooljaar  Totaal 
   2006-2007 2007-2008  N % 
Time-outproject Arktos time-out Antwerpen 125 159  284 16.2 
 Arktos time-out Vilvoorde 35 35  70 4 
 Arktos BOS-project Diest 33 40  73 4.2 
 Zijsporen 18 20  38 2.2 
 Korte time-out Westhoek 21 29  50 2.9 
 Positieve heroriëntatie/time-out 58 63  121 6.9 
 Time-out Sint-Niklaas 21 23  44 2.5 
 On@break 130 115  245 14 
 Koïnoor 83 81  164 9.4 
 Arktos time-out Limburg 118 141  259 14.8 
 Blink! 44 46  90 5.1 
 Cirkant time-out 13 16  29 1.7 
 Prisma  77 81  158 9 
 Arktos time-out Turnhout 25 26  51 2.9 
 PrOS-project 32 43  75 4.3 
Totaal N 833 918  1751  
 % 47.6 52.4   100 

 

De verdeling van het aantal aanmeldingen per time-outproject en periode (trimesterieel) staat in 
Tabel 1.2 op p. 67. Voor 140 jongeren is de datum waarop de aanmelding gebeurde onbekend. 
Tussen april 2006 en augustus 2008 werden er 1611 aanmeldingen genoteerd. In de periode 
januari-maart is het aantal aanmeldingen telkens het hoogst. In de periode april-juni geldt in beide 
gevallen het omgekeerde. De tabel geeft aan dat er vier aanmeldingen behoren tot het schooljaar 
2005-2006 (april-juni 2006 en juli-augustus 2006). Deze gegevens zijn in dit onderzoek mee 
geanalyseerd met de gegevens van het schooljaar 2006-2007, aangezien deze time-outs in dat 
schooljaar werden beëindigd.  
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Tabel 1.2 Aantal aanmeldingen per time-outproject en periode (N=1611) 

 

 

  Periode Gem. Totaal 

    Apr-jun 
2006 

Jul-aug 
2006 

Sept-dec 
2006 

Jan-maa 
2007 

Apr-jun 
2007 

Jul-aug 
2007 

Sept-dec 
2007 

Jan-maa 
2008 

Apr-jun 
2008  N % 

Project Arktos time-out 
Antwerpen 0 0 41 59 23 0 31 79 40 30.3 273 16.9 

  Arktos time-out 
Vilvoorde 0 0 11 17 7 0 12 12 8 7.4 67 4.2 

  Arktos BOS-project 
Diest 0 1 18 13 0 0 14 12 5 7.0 63 3.9 

  Zijsporen 0 0 7 7 3 0 7 13 0 4.1 37 2.3 

  Korte time-out 
Westhoek 0 0 1 10 10 0 12 12 5 5.6 50 3.1 

  
Positieve 
heroriëntatie/ 
time-out 

0 1 18 25 14 0 22 18 11 12.1 109 6.8 

  Time-out Sint-
Niklaas 0 0 9 8 4 0 10 11 2 4.9 44 2.7 

  On@break 0 0 52 59 19 1 48 46 11 26.2 236 14.6 
  Koïnoor 0 0 34 35 14 0 33 30 4 16.7 150 9.3 

  Arktos time-out 
Limburg 0 0 29 81 7 0 49 55 11 25.8 232 14.4 

  Blink! 0 0 17 20 7 0 5 4 2 6.1 55 3.4 
  Cirkant time-out 0 0 6 7 0 0 5 9 2 3.2 29 1.8 
  Prisma  0 0 22 39 16 0 24 33 23 17.4 157 9.7 

  Arktos time-out 
Turnhout 0 0 6 17 2 0 8 7 4 4.9 44 2.7 

  PrOS-project 2 0 10 17 3 0 15 12 6 7.2 65 4 
Gem.  0.1 0.1 18.7 27.6 8.6 0.1 19.7 23.5 8.9    
Totaal N 2 2 281 414 129 1 295 353 134  1611  
 % 0.1 0.1 17.4 25.7 8 0.1 18.3 21.9 8.3   100 
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Tabel 1.3 toont aan dat de meeste jongeren worden aangemeld voor een korte time-out (71.1%; 
N=1244). Er namen 387 jongeren (22.1%) deel aan een lange time-out en 120 jongeren (6.8%) 
werden betrokken bij een hergo.  

Tabel 1.3 Aantal jongeren in time-out naargelang soort time-out (N=1751) 

 Aantal jongeren 
 N % 
Lange time-out 387 22.1 
Korte time-out 1244 71.1 
Hergo 120 6.8 
Totaal 1751 100 

2 Geslacht, leeftijd en etniciteit 

De gemiddelde leeftijd van de jongeren in time-out bedraagt 15.3 jaar en varieert tussen 11 en 21 
jaar (zie Tabel 1.4). De jongeren zijn veelal tussen 14 en 17 jaar oud (71.1%). Het aantal jongens 
in time-out (51.9%) ligt iets hoger dan het aantal meisjes (48.1%). Hiervan worden meer jongens 
dan meisjes doorverwezen naar een korte en lange time-out (zie Figuur 1.1 op p. 69). Een chi-

kwadraat toont aan dat deze verschillen niet significant zijn (χ²=1.021; df=2; p>.05). 

Tabel 1.4 Aantal jongeren in time-out naargelang geslacht en leeftijd (N=1723) 

  Geslacht  Totaal 
  Man Vrouw  N % 

Leeftijd 11 0 2  2 1 
  12 15 22  37 2.1 
  13 80 83  163 9.5 
  14 171 162  333 19.3 
  15 215 181  396 23 
  16 188 200  388 22.5 
  17 158 123  281 16.3 
  18 50 40  90 5.2 
  19 17 10  27 1.6 
  20 0 4  4 0.2 
  21 0 2  2 0.1 
Totaal N 894 829  1723  
 % 51.9 48.1   100 
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Figuur 1.1 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang geslacht (N=1734) 

 

Er is een verschil naargelang van het soort time-out voor wat betreft leeftijd (zie Tabel 1.5) 

(χ²=40.270; df=20; p�.01). De leeftijd van de meeste jongeren (74%; N=284) met een lange time-
out ligt tussen 14 en 16 jaar. Zeventig percent van de jongeren (N=84) die aan een hergo hebben 
deelgenomen zijn 15, 16 of 17 jaar.  

Tabel 1.5 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang leeftijd 

  Aantal jongeren  Totaal 
    Korte time-out  Lange time-out  Hergo    
    N %  N %  N %  N % 
Leeftijd 11 2 0.2  0 0  0 0  2 0.1 
 12 28 2.3  6 1.6  3 2.5  37 2.1 
 13 122 10  35 9.1  6 5  163 9.4 
 14 238 19.4  79 20.6  16 13.4  333 19.3 
 15 264 21.5  104 27.1  28 23.5  396 22.9 
 16 262 21.4  101 26.3  29 24.4  392 22.7 
 17 208 17  48 12.5  27 22.7  283 16.4 
 18 74 6  9 2.3  7 5.9  90 5.2 
 19 24 2  1 0.3  2 1.7  27 1.6 
 20 3 0.2  1 0.3  0 0  4 0.2 
  21 1 0.1  0 0  1 0.8  2 0.1 
Totaal  N 1226 100  384 100  119 100  1729  
  % 70.9   22.2   6.9    100 

χ²=40.270; df=20; p�.01 

De etnische herkomst werd in het schooljaar 2006-2007 niet systematisch geregistreerd door de 
projecten. Om deze reden is de etnische herkomst enkel beschreven voor de jongeren die een 
time-out hebben doorlopen hebben in het schooljaar 2007-2008 (N=914). Het merendeel van deze 
jongeren zijn afkomstig uit België (61.2%). De jongeren die niet van Belgische afkomst zijn 
(38.8%), zijn meestal van Nederlandse (26.6%), Marokkaanse (24.4%) of Turkse (13.4%) afkomst. 
Opvallend is het grote aantal Nederlandse jongeren. Een mogelijke verklaring kan zijn dat bij de 
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registratie van de gegevens de taal die de jongere spreekt, genoteerd werd, in plaats van de 
herkomst. Een aanbeveling om de registratieformulieren te optimaliseren is het begrip ‘etnische 
herkomst’ te vervangen door ‘land van herkomst’. De meeste jongeren die niet afkomstig zijn uit 
België werden begeleid door Arktos time-out Antwerpen (28.4%), On@break Gent (12.4%), Prisma 
Antwerpen (11.2%) en Arktos time-out Limburg (11.2%). 

3 Hulpverleningsgeschiedenis 

Op het moment van de aanmelding is 50.8% van de jongeren (N=696) één of meer keer in contact 
geweest met een externe organisatie en/of persoon (zie Tabel 1.6). De helft van deze jongeren 
(56.5%) heeft eenmaal een beroep gedaan op een externe organisatie en/of persoon. Het aantal 
jongeren die meer dan drie hulpverleningsvormen heeft geraadpleegd bedraagt slechts 5%. 
Opvallend is dat niemand die aan een hergo heeft deelgenomen, vier of meer externe organisaties 
en/of personen heeft geraadpleegd. Het aantal jongeren die geen relevante persoon of organisatie 
heeft geraadpleegd is 36.9% (N=506). De hulpverleningshistoriek was voor 12.9% (N=177) van de 
jongeren onbekend.  

Uit de statistische analyse blijkt dat de verschillen tussen het aantal relevante betrokkenen en het 

soort time-out niet significant zijn (χ²=8.297; df=12; p>.05).  

Tabel 1.6 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang aantal relevante betrokkenen (N=696) 

   Aantal jongeren  Totaal 
  Korte time-out  Lange time-out  Hergo    
   N %  N %  N %  N % 

1 269 59  112 50.2  12 70.6  393 56.5 
2 115 25.2  69 30.9  4 23.5  188 27 
3 51 11.2  28 12.6  1 5.9  80 11.5 
4 11 2.4  9 4  0 0  20 2.9 
5 8 1.8  4 1.8  0 0  12 1.7 
6 1 0.2  0 0  0 0  1 0.1 

Aantal 
relevante 
betrokkenen 

7 1 0.2  1 0.4  0 0  2 0.3 
Totaal N 456   223   17   696  
 % 65.6   32   2.4    100 

 

Tabel 1.7 op p. 71 geeft een overzicht van het aantal jongeren dat ooit in contact is geweest met 
externe organisaties en/of personen (50.8%; N=696). Een vierde van de jongeren is in aanraking 
geweest met het CBJ (23.1%), 13.2% met de jeugdrechtbank, 12% met een psychiater en 10.3%  
met een CGGZ. 

Deze hulpverleningsvormen hebben een matig sterk verband met het soort time-out. Meer bepaald 

hebben jongeren in hergo het meeste beroep gedaan op het CBJ (41.2%) (χ²=21.496; df=2; 

p�.001) en op een vorm van psychiatrische begeleiding (17.6%) (χ²=20.934; df=2; p�.001). 
Jongeren in een korte time-out (13.4%) zijn vaker in contact geweest met de jeugdrechtbank 

(χ²=14.451; df=2; p�.001). Verder zijn het vooral jongeren uit een lange time-out en een hergo die 

contact gehad hebben met het CGGZ (11.8%) (χ²=20.710; df=2; p�.001). Zoals in de 
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registratieformulieren is weergegeven, is geen enkele jongere in hergo ooit in contact geweest met 

een instelling voor bijzondere jeugdzorg (χ²=8.231; df=2; p�.05), een jeugdbrigade (χ²=14.547; 

df=2; p�.001) of met een therapeutische begeleiding (χ²=10.527; df=2; p�.005). Verder hebben 
vooral jongeren die een lange time-out gevolgd hebben een gezinstherapie/begeleiding gevolgd 

(χ²=7.885; df=2; p�.05) en zijn vooral jongeren die aan een hergo hebben deelgenomen in 

aanraking geweest met drughulpverlening (χ²=7.831; df=2; p�.05).  

Tabel 1.7 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang relevante betrokkenen 

Relevante betrokkenen Aantal jongeren  Totaal 
 Korte time-out  Lange time-out  Hergo    
  N %  N %  N %  N % 
CBJ 141 23.1  73 22.1  7 41.2  221 23.1 
Jeugdrechtbank 82 13.4  42 12.7  2 11.8  126 13.1 
Psychiatrische begeleiding 68 11.1  44 13.3  3 17.6  115 12 
CGGZ 58 9.5  39 11.8  2 11.8  99 10.3 
Therapeutische begeleiding 61 10  28 8.5  0 0  89 9.3 
Instelling bijzondere jeugdzorg 63 10.3  25 7.6  0 0  88 9.2 
Gezinstherapie/begeleiding 35 5.7  20 6.1  1 5.9  56 5.8 
Jeugdbrigade 24 3.9  19 5.8  0 0  43 4.5 
Huisarts 24 3.9  11 3.3  0 0  35 3.6 
Drughulpverlening 19 3.1  14 4.2  1 5.9  34 3.5 
CAW (JAC) 8 1.3  4 1.2  1 5.9  13 1.4 
Buitenschoolse studiebegeleiding 10 1.6  1 0.3  0 0  11 1.1 
OCMW 7 1.1  3 0.9  0 0  10 1 
Vertrouwenscentrum 
kindermishandeling 4 0.7  3 0.9  0 0  7 0.7 

Relevante privépersoon 5 0.8  1 0.3  0 0  6 0.6 
Instelling gehandicaptenzorg 2 0.3  3 0.9  0 0  5 0.5 

 

Voor 109 van de 1751 jongeren in time-out (6.2%) was dit niet de eerste time-outbegeleiding. In 
Tabel 1.8 op p. 72 staat het aantal jongeren per soort time-out, die ze reeds gevolgd hebben in het 
verleden, weergegeven. De helft is echter onbekend omwille van het feit dat het soort time-out, dat 
de jongere reeds gevolgd heeft, niet geregistreerd werd in het schooljaar 2006-2007. 
Zevenendertig jongeren (33.9%) hadden een korte time-out gevolgd, 23 jongeren (21.1%) een 
lange time-out en slechts één jongere (0.9%) een hergo. Er zijn geen significante verschillen 

gevonden naargelang van het soort time-out (χ²=3.983; df=2; p>.05). 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

Tabel 1.8 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang frequentie van de time-out (N=1188) 

Frequentie time-out Aantal jongeren  Totaal 
 Korte time-out  Lange time-out  Hergo    
  N %  N %  N %  N % 
Eerste time-out 827 91.7  199 88.8  53 85.5  1079 90.8 
Niet de eerste time-out 75 8.3  25 11.2  9 14.5  109 9.2 

Volgde eerder lange time-out 16 1.8  2 0.9  5 8.1  23 1.9 
Volgde eerder korte time-out 23 2.5  11 4.9  3 4.8  37 3.1 
Volgde eerder hergo 1 0.1  0 0  0 0  1 0.1 
De eerder gevolgde time-out is 
onbekend 35 3.9  12 5.4  1 1.6  48 4 

Totaal 902 100  224 100  62 100  1188  100 

4 Gezinssituatie 

Bijna de helft van de jongeren (45.7%; N=709) komt uit het oorspronkelijk gezin (zie Tabel 1.9). De 
ouders van 408 jongeren (26.3%) zijn gescheiden en 194 jongeren (12.5%) zijn afkomstig uit een 
eenoudergezin. 

Het zijn voornamelijk jongeren die een korte time-out of een hergo gevolgd hebben die uit het 

oorspronkelijk gezin komen (χ²=16.998; df=2; p�.001). Meer jongeren die een lange time-out 
hebben gevolgd hebben, dan jongeren die een korte time-out of hergo hebben gevolgd, hebben 

gescheiden ouders (χ²=7.496; df=2; p�.05), komen uit een eenoudergezin (χ²=6.346; df=2; p�.05) 

of hebben een nieuw samengesteld gezin met half/stiefbroers en/of –zussen (χ²=8.139; df=2; 
p�.05).  

Tabel 1.9 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang gezinsvorm (N=1552) 

Gezinsvorm Aantal jongeren  Totaal 
 Korte time-out  Lange time-out  Hergo    
  N %  N %  N %  N % 
2 ouders. oorspronkelijk gezin 542 48.8  127 34.9  40 51.3  709 45.7 
Gescheiden ouders 279 25.1  108 29.7  21 26.9  408 26.3 
Eenoudergezin 128 11.5  56 15.4  10 12.8  194 12.5 
Nieuw samengesteld gezin - 
enkel nieuwe partner 75 6.8  33 9.1  4 5.1  112 7.2 

Nieuw samengesteld gezin - met 
half/stiefbroers-zussen 50 4.5  25 6.9  1 1.3  76 4.9 

Andere 36 3.2  15 4.1  2 2.6  53 3.4 
Totaal 1110 100  364 100  78 100  1552 100 

 

In Tabel 1.10 op p. 73 wordt de hoofdzakelijke verblijfplaats van de jongere weergegeven 
(N=1499). Bijna de helft van de jongeren (45.3%) verblijft in het oorspronkelijke gezin, een derde 
(31.3%) verblijft bij hun moeder en 6.9% bij hun vader. Het aantal jongeren dat verblijft in een 
internaat en instelling bedraagt 2.9% en 4.7%. 

De verblijfplaats voor de meeste jongeren in korte time-out (48.4%) en hergo (50%) is het 

oorspronkelijk gezin (χ²=17.764; df=2; p�.001). De meeste jongeren waarvan de ouders 
gescheiden zijn of die uit een eenoudergezin komen, verblijven bij de moeder (31.3%). Het zijn 
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vooral jongeren uit een lange time-out (37%) die uit een eenoudergezin komen (χ²=12.643; df=2; 
p�.005). Tot slot verblijven de meeste jongeren met een lange time-out (7.2%), in vergelijking met 

de jongeren met een korte time-out en een hergo, in een instelling (χ²=9.599; df=2; p�.05). 

Tabel 1.10 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang verblijfplaats (N=1499) 

Hoofdzakelijke verblijfplaats Aantal jongeren  Totaal 
 Korte time-out  Lange time-out  Hergo    
  N %  N %  N %  N % 
2 ouders. oorspronkelijk gezin 521 48.4  120 34.7  38 50  679 45.3 
Moeder 318 29.5  128 37  23 30.3  469 31.3 
Vader 71 6.6  27 7.8  6 7.9  104 6.9 
Instelling 45 4.2  25 7.2  1 1.3  71 4.7 
Internaat 28 2.6  14 4.0  2 2.6  44 2.9 
Familie 28 2.6  14 4.0  2 2.6  44 2.9 
Co-ouderschap 27 2.5  10 2.9  2 2.6  39 2.6 
Zelfstandig 9 0.8  1 0.3  1 1.3  11 0.7 
Pleeggezin 5 0.5  3 0.9  0 0  8 0.5 
Vriend/vriendin 4 0.4  0 0  0 0  4 0.3 
Andere 21 1.9  4 1.2  1 1.3  26 1.7 
Totaal 1077 100  346 100  76 100  1499 100 

 

Bij 30.8% van alle deelnemers (N=539) hebben er in het gezin één of meer ingrijpende situatie(s) 
plaatsgevonden (zie Tabel 1.11). In de meeste families van de begeleide jongeren is er sprake van 
één extreme situatie (73.8%). Het aantal jongeren die geen voorvallen in de familie hebben 
meegemaakt bedraagt 8.1% (N=141). Voor de andere helft van de jongeren (49.7%, N=871) waren 
ingrijpende gebeurtenissen in de familie onbekend voor de projectbegeleiders.  

Opvallend is het grote aantal jongeren die deelgenomen hebben aan een hergo met één 
ingrijpende situatie in de familie. De verschillen tussen het aantal voorvallen in de familie en het 

soort time-out zijn echter niet significant (χ²=8.139; df=10; p>.05).  

Tabel 1.11 Frequentie voorvallen in de familie over de soorten time-out (N=539) 

Aantal voorvallen Aantal jongeren  Totaal 

 Korte time-out  Lange time-out  Hergo    
  N %  N %  N %  N % 
1 285 74.8  97 68.8  16 94.1  398 73.8 
2 62 16.3  29 20.6  0 0  91 16.9 
3 25 6.6  13 9.2  1 5.9  39 7.2 
4 5 1.3  1 0.7  0 0  6 1.1 
5 2 0.5  1 0.7  0 0  3 0.6 
6 2 0.5  0 0.0  0 0  2 0.4 
Totaal 381 100  141 100  17 100  539 100 

 

In Tabel 1.12 op p. 74 staat het aantal jongeren naargelang van de extreme situatie die er binnen 
het gezin plaatsvindt of heeft plaatsgevonden (N=748). Bij de meeste jongeren (34.4%) is er 
sprake van een probleemrelatie met één of beide ouder(s), in 19% van de gezinnen is er een 
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problematische relatie tussen de ouders onderling. Bijna 14% van de jongeren heeft een ouder 
verloren.  

De meeste jongeren in een korte time-out (31.7%) en een lange time-out (42.3%) hebben een 

problematische relatie met één of beide ouder(s) (χ²=12.652; df=2; p�.005). Verder hebben meer 
ouders van jongeren die een time-out gevolgd hebben, een probleemrelatie onderling, dan ouders 

van jongeren die aan een hergo hebben deelgenomen (χ²=7.065; df=1; p�.05). 

Tabel 1.12 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang voorvallen in de familie (N=748) 

Voorvallen in de familie Aantal jongeren  Totaal 
 Korte time-out  Lange time-out  Hergo    
  N %  N %  N %  N % 
Probleemrelatie kind/ouder 136 31.7  71 42.3  3 23.1  210 34.4 
Probleemrelatie ouders onderling 84 19.6  31 18.5  1 7.7  116 19 
Overlijden van een ouder 58 13.5  21 12.5  2 15.4  81 13.3 
Gezondheidsproblemen 53 12.4  15 8.9  3 23.1  71 11.6 
Financiële problemen 37 8.6  20 11.9  2 15.4  59 9.7 
Anderstalige nieuwkomer 21 4.9  4 2.4  2 15.4  27 4.4 
Juridische problemen 22 5.1  2 1.2  0 0  24 3.9 
Langdurige werkloosheid van 1 van de 
ouders 18 4.2  4 2.4  0 0  22 3.6 

Totaal 429 100  168 100  13 100  610 100 

5 Schoolsituatie  

Tabel 1.13 op p. 75 geeft de schoolsituatie van alle jongeren in time-out en hergo weer. Het aantal 
jongeren in de B-stroom bedraagt 53.2% (N=882): 18.2% van de jongeren zit in het eerste leerjaar 
B en tweede beroepsvoorbereidend leerjaar (2BVL) (B-klas), 32.7% zit in het BSO (tweede en 
derde graad), 0.3% heeft een leercontract en 5.1% volgt deeltijds onderwijs en deeltijdse vorming. 
Er zit 12.2% van de jongeren in het eerste en tweede leerjaar A (A-klas). Het aantal jongeren in het 
ASO (tweede en derde graad) bedraagt 4.9% en in het TSO (tweede en derde graad) 11.6%. Het 
KSO (tweede en derde graad) behelst een kleine groep van 3.3%. Het aantal leerlingen in het 
buitengewoon onderwijs (BuSO) is 7.6%. Slechts drie jongeren zitten in het onthaalonderwijs voor 
anderstalige nieuwkomers32 (OKAN). Zes jongeren waren bij de start van de time-out niet 
ingeschreven op een school.  

 

 

 

 

 

                                                
32 OKAN heeft tot doel anderstalige leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, gedurende een jaar 
Nederlands te leren om hen daarna te integreren in het secundair onderwijs. 
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Tabel 1.13 Schoolsituatie bij start time-out (N=1569) 

  Leerjaar  Totaal 
    1 2 3 4 5 6 7 Nvt Onb  N % 

A-klas 91 122 0 0 0 0 0 0 0  213 12.2 
B-klas 60 254 0 0 0 0 1 0 2  317 18.2 
ASO 0 0 18 41 15 10 0 0 1  85 4.9 
TSO 0 0 72 54 55 18 0 0 4  203 11.6 
KSO 0 0 35 8 9 6 0 0 0  58 3.3 
BSO 4 18 248 156 104 34 3 0 3  570 32.7 
Deeltijds onderwijs 0 0 0 1 0 0 0 83 1  85 4.9 
BuSO 12 35 30 13 5 0 32 0 5  132 7.6 
Leercontract 0 0 0 0 0 0 0 6 0  6 0.3 
Deeltijdse vorming 0 0 0 0 0 0 0 3 0  3 0.2 
OKAN 0 3 0 0 0 0 0 0 0  3 0.2 

O
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Onbekend 2 6 13 3 1 5 1 0 39  70 4 

N 169 438 416 276 189 73 37 92 55  1745  

To
ta

al
 

% 9.7 25.1 23.8 15.8 10.8 4.2 2.1 5.3 3.2   100 

 

Tabel 1.14 schetst hoe het aantal jongeren, naargelang van hun onderwijsvorm, gespreid is over 
de verschillende soorten time-out. Van de jongeren die in lange time-out zitten, is het merendeel 
afkomstig uit de B-stroom (N=231): 22.5% in het eerste leerjaar B en 2BVL en 37.3% van deze 
jongeren zit in het BSO. Van de 530 jongeren in de eerste graad (A-richting en B-richting), zijn de 
meeste jongeren doorverwezen naar een korte time-out (30.3%) en een lange time-out (35.5%). 
Binnen de tweede en de derde graad zitten meer hergo-leerlingen in ASO (8.3%) en TSO (14%) 
dan leerlingen die een time-out gevolgd hebben. KSO-leerlingen worden voornamelijk aangetroffen 
in een lange time-out (4.2%), al blijft hun aantal beperkt. Tot slot stellen we vast dat het vooral 
jongeren uit het deeltijds onderwijs (11.6%) en BuSO (10.7%) zijn die aan de hergo’s deelnemen.  

Tabel 1.14 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang onderwijsvorm (N=1745) 

  Aantal jongeren  Totaal 
    Korte time-out  Lange time-out  Hergo    

  N %  N %  N %  N % 
A-klas 156 12.6  50 13  7 5.8  213 12.2 
B-klas 219 17.7  87 22.5  11 9.1  317 18.2 
ASO 62 5.0  13 3.4  10 8.3  85 4.9 
TSO 143 11.6  43 11.1  17 14  203 11.6 
KSO 52 4.2  6 1.6  0 0  58 3.3 
BSO 387 31.3  144 37.3  39 32.2  570 32.7 
Deeltijds onderwijs 58 4.7  13 3.4  14 11.6  85 4.9 
Deeltijdse vorming 1 0.1  2 0.5  0 0.0  3 0.2 
Leercontract 3 0.2  3 0.8  0 0.0  6 0.3 
BuSO 97 7.8  22 5.7  13 10.7  132 7.6 
OKAN 3 0.2  0 0  0 0  3 0.2 
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    Onbekend 57 4.6  3 0.8  10 8.3  70 4 

N 1238   386   121   1745  

To
ta

al
 

% 71   22.1   6.9    100 
χ²=74.876; df=24; p�.001 
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Tabel 1.15 geeft de verschillen weer tussen het aantal jongeren per soort time-out en het leerjaar 
bij de start van de time-out (N=1745). In het eerste leerjaar worden de problemen hoofdzakelijk 
opgevangen via een korte time-out (10.7%). Leerlingen uit het tweede leerjaar komen meer terecht 
in een lange time-out (29.8%). Ook binnen de tweede graad wordt bijna de helft van alle leerlingen 
naar een lange time-out verwezen (46.7%). Van de leerlingen die in aanraking komen met time-
out, worden de meesten uit de derde en vierde graad (leerjaar 5, 6 en 7) naar een korte time-out 
(19.1%) of een hergo (18.1%) doorverwezen. Tweeënnegentig jongeren in time-out (5.3%) zitten in 
het deeltijds onderwijs of BuSO waarvan het leerjaar bijgevolg niet van toepassing (NVT) is. Het 

aantal hergo-leerlingen (11.6%) is hierbinnen het grootst  (χ²=21.560; df=8; p�.05). 

Tabel 1.15 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang leerjaar (N=1745) 

  Aantal jongeren  Totaal 
    Korte time-out  Lange time-out  Hergo    
  N %  N %  N %  N % 
Leerjaar 1 132 10.7  30 7.8  7 5.8  169 9.7 
  2 302 24.4  115 29.8  21 17.4  438 25.1 
  3 272 22.0  116 30.1  28 23.1  416 23.8 
  4 189 15.3  64 16.6  23 19.0  276 15.8 
  5 141 11.4  36 9.3  12 9.9  189 10.8 
  6 61 4.9  3 0.8  9 7.4  73 4.2 
  7 35 2.8  1 0.3  1 0.8  37 2.1 
  Nvt 60 4.8  18 4.7  14 11.6  92 5.3 
  Onbekend 46 3.7  3 0.8  6 5.0  55 3.2 
Totaal N 1238   386   121   1745  
  % 71   22.1   6.9    100 

χ²=66.399; df=16; p�.001 

In de volgende vier tabellen staat het aantal jaar onderwijsachterstand van de jongeren bij de start 
van time-out weergegeven. We beschikken van 514 jongeren uit time-out (29.3%) over deze data. 
Hiervan heeft 44% (N=288) een onderwijsachterstand opgelopen.  

Tabel 1.16 toont aan dat de meeste jongeren (48.1%; N=13) niet in het lager onderwijs zijn blijven 
zitten, en dat 33.3% (N=9) één jaar achterstand opgelopen hebben in het lager onderwijs.  

Tabel 1.16 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang aantal jaar onderwijsachterstand in het lager 
onderwijs (N=27) 

    Aantal jongeren   Totaal 

    Korte time-out   Lange time-out     
    N %   N %   N % 
Onderwijsachterstand  0 3 27.3  10 62.5  13 48.1 
 1 3 27.3  6 37.5  9 33.3 
 2 4 36.4  0 0  4 14.8 
  3 1 9.1  0 0  1 3.7 
Totaal N 11   16   27  
  % 40.7   59.3    100 
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De meeste jongeren met een lange time-out hebben in het lager onderwijs slechts één school 
doorlopen (zie Tabel 1.17). De grootste groep jongeren met een korte time-out hebben meer 
scholen doorlopen (resp. 2 of 3). Dit verschil is niet significant.  

Tabel 1.17 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang aantal doorlopen scholen in het lager 
onderwijs (N=29) 

  Aantal jongeren  Totaal 
  Korte time-out  Lange time-out    
    N %  N %  N % 

1 2 15.4  4 25.0  6 20.7 
2 4 30.8  3 18.8  7 24.1 

Aantal doorlopen scholen 

3 4 30.8  2 12.5  6 20.7 
 4 2 15.4  1 6.3  3 10.3 
Totaal N 13   16   29  
 % 44.8   55.2    100 

 

Van de 487 beschikbare cases, zijn er 212 jongeren (43.5%) die een onderwijsachterstand 
opgelopen hebben in het secundair onderwijs. Van de jongeren die zijn blijven zitten, hebben de 
meesten één jaar achterstand opgelopen; 28.7% jongeren met een korte time-out en 39% met een 
lange time-out. Met betrekking tot de onderwijsachterstand van de hergo-jongeren, beschikken we 
slechts over infomatie omtrent één jongere. Deze jongere had ook één jaar onderwijsachterstand. 
Ook hier zijn er geen significante verschillen teruggevonden naargelang van het soort time-out.   

Tabel 1.18 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang aantal jaar onderwijsachterstand in het 
secundair onderwijs (N=487) 

    Aantal jongeren   Totaal 
    Korte time-out   Lange time-out   Hergo     
    N %   N %   N %   N % 
Onderwijsachterstand  0 205 59.4   70 49.6  0 0  275 56.5 
 1 99 28.7  55 39  1 100  155 31.8 

 2 32 9.3  12 8.5  0 0  44 9 

  3 9 2.6   4 2.8   0 0   13 2.7 

Totaal N 345    141   1   487  

  % 70.8     29     0.2       100 

 

In Tabel 1.19 op p. 78 vindt men eveneens geen grote verschillen terug tussen het aantal 
doorlopen scholen in het secundair onderwijs en het soort time-out. De meeste jongeren met een 
korte time-out zijn nog niet gewijzigd van school (39.9%; N=142). Dit in tegenstelling tot jongeren 
met een lange time-out, waarvan bijna de helft (42.6%; N=60) twee scholen doorlopen heeft. Dit 
verschil is echter niet significant.  
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Tabel 1.19 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang aantal doorlopen scholen in het secundair 
onderwijs (N=498) 

  Aantal jongeren  Totaal 
    Korte time-out  Lange time-out  Hergo    
  N %  N %  N %  N % 

1 142 39.9  33 23.4  0 0  175 35.1 
2 120 33.7  60 42.6  1 100  181 36.3 
3 62 17.4  27 19.1  0 0  89 17.9 
4 24 6.7  13 9.2  0 0  37 7.4 
5 6 1.7  4 2.8  0 0  10 2 
6 2 0.6  2 1.4  0 0  4 0.8 

Aantal doorlopen scholen  
  
  
  
  
  
  

7 0 0  2 1.4  0 0  2 0.4 
Totaal N 356   141   1   498  
 % 71.5   28.3   0.2    100 

6 Aanleiding tot time-out 

De Vlaamse overheid heeft in de registratieformulieren een lijst van redenen opgesomd die 
aanleiding kunnen geven tot een time-out. Het gaat hierbij om externaliserend probleemgedrag. 
Internaliserend probleemgedrag werd er niet in opgenomen. In 44.1% van de gevallen (N=1492) 
wordt schoolgebonden normovertredend gedrag opgegeven als reden voor een time-out (zie Tabel 
1.20 op p. 79). Een vierde van de jongeren (25.4%; N=828) zit in time-out omwille van fysiek 
geweld en brutaliteit. Vooral jongens worden omwille van deze problematieken doorverwezen naar 
een time-out. Verder wordt delinquent gedrag in 4.3% van de gevallen (N=140) opgegeven. 
Andere redenen voor time-out zijn statusdelicten (9%; N=290), schoolmoe (10.5%; N=340) en 
pesten (6.8%; N=219). 

Jongeren die geweldsdelicten plegen op school worden het meest doorverwezen naar een hergo 
(44.6%; N=41). Meer bepaald worden jongeren significant meer aangemeld voor een hergo bij 

fysiek geweld ten opzichte van medeleerlingen (χ²=10.384; df=2; p�.05) en fysiek geweld ten 

opzichte van leerkrachten (χ²=33.268; df=2; p�.001). Ook voor vandalisme (χ²=21.055; df=2; 

p�.001) en diefstal (χ²= 6.602; df=2; p�.05) worden vooral hergo’s uitgevoerd (16.3%). Jongeren 
die schoolnormovertredend gedrag vertonen worden het meest doorverwezen naar een lange 
time-out (44%; N=360) en een korte time-out (44.9%; N=1046). Het gaat dan vooral om het storen 

van de lessen (χ²=31.453; df=2; p�.001) en om hun houding tijdens de lessen (χ²=94.687; df=2; 

p�.001). Spijbelen (χ²=45.760; df=2; p�.001) geeft het meest aanleiding tot een lange time-out 
(12.1%; N=99). Tot slot zijn er significant minder jongeren waarbij schoolmoeheid als reden tot een 

hergo wordt gegeven (χ²=23.764; df=2; p�.001). 
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Tabel 1.20 Aantal jongeren in time-out over de soorten time-out naargelang reden time-out (N=3240) 

Reden time-out Aantal jongeren  Totaal 
 Korte time-out  Lange time-out  Hergo    
  N %  N %  N %  N % 
Fysiek geweld/ bedreigingen 578 24.8  203 24.8  41 44.6  822 25.4 
Fysiek geweld t.o.v. medeleerlingen 121 5.2  44 5.4  23 25  188 5.8 
Fysiek geweld t.o.v. leerkrachten 30 1.3  13 1.6  6 6.5  49 1.5 
Brutaliteit 427 18.3  146 17.8  12 13  585 18 
            
Delinquentie 91 3.9  34 4.2  15 16.3  140 4.3 
Vandalisme 26 1.1  10 1.2  3 3.3  39 1.2 
Diefstal 34 1.5  8 1  12 13  54 1.7 
Drugsgebruik 31 1.3  16 2  0 0  47 1.4 
            
Schoolgebonden normovertredend 
gedrag 1046 44.9  360 44  23 25  1429 44.1 

Les storen 438 18.8  128 15.6  12 13  578 17.8 
Houding tijdens de lessen 608 26.1  232 28.3  11 12  851 26.3 
            
Statusdelichten 190 8.2  99 12.1  1 1.1  290 8.9 
Spijbelen 190 8.2  99 12.1  1 1.1  290 8.9 
            
Pesten 170 7.3  40 4.9  9 9.8  219 6.8 
            
Schoolmoe 254 10.9  83 10.1  3 3.3  340 10.5 
Totaal 2329 100  819 100  92 100  3240 100 

7 Besluit 

Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op de gegevens uit de registratieformulieren (N=1751) die 
binnen vijftien time-outprojecten in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 ingevuld werden. De 
volgende leerlingenkenmerken uit de registratieformulieren zijn in kaart gebracht: geslacht, leeftijd, 
etniciteit, hulpverleningsgeschiedenis, gezinssituatie, schoolsituatie en aanleiding tot time-out. 

De meeste jongeren zijn voor een korte time-out aangemeld. De gemiddelde leeftijd van deze 
jongeren bedraagt 15.3 jaar. Opvallend is dat de helft van de deelnemende jongeren één of meer 
keren in contact geweest is met een externe organisatie en/of persoon. De meeste jongeren zijn in 
aanraking geweest met het CBJ, de jeugdrechtbank, een psychiater of een CGGZ. Jongeren met 
een hergo hebben voordien vooral een beroep gedaan op het CBJ of op een vorm van 
psychiatrische begeleiding. Jongeren in korte time-out kwamen veeleer in aanraking met de 
jeugdrechtbank. Merkwaardig is dat er in de geanalyseerde dossiers geen enkele jongere met een 
hergo ooit in contact is geweest met een instelling voor bijzondere jeugdzorg. Hiervoor is niet 
onmiddellijk een verklaring voor handen.  

De helft van alle jongeren komt uit het oorspronkelijk gezin. Het zijn voornamelijk jongeren die een 
korte time-out of een hergo gevolgd hebben. Meer jongeren uit een lange time-out dan jongeren uit 
een korte time-out of hergo, hebben gescheiden ouders, komen uit een eenoudergezin of horen tot 
een nieuw samengesteld gezin met half/stiefbroers en/of -zussen. De verblijfplaats voor de meeste 
jongeren in korte time-out en hergo is het oorspronkelijk gezin. Het zijn vooral jongeren uit een 
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lange time-out die in een eenoudergezin verblijven. Ook in een instelling verblijven voornamelijk 
jongeren met een lange time-out. Bij nagenoeg de helft van de jongeren kreeg het gezin te maken 
met één of meer ingrijpende situatie(s). In drie vierde van de gevallen is er sprake van één extreme 
situatie. De meeste jongeren in een time-out hebben een problematische relatie met één of beide 
ouder(s) of er is sprake van een probleemrelatie tussen ouders onderling.  

Schoolnormovertredend gedrag is de voornaamste aanleiding tot time-out. Jongeren die 
herhaaldelijk schoolnormovertredend gedrag vertonen en spijbelen worden het meest 
doorverwezen naar een lange time-out. Het is moeilijk te zeggen of het normoverschrijdend gedrag 
indicatief is voor de probleemsituatie van de jongeren. Bij de analyse van de registratieformulieren 
werden er enkel vormen van externaliserend probleemgedrag, die een aanleiding tot een time-out 
kunnen zijn, opgenomen. In hoofdstuk 2 omtrent de vragenlijst op dossierniveau worden naast 
vormen van externaliserend probleemgedrag, ook vormen van internaliserend en relationeel 
probleemgedrag geanalyseerd.  In tegenstelling tot time-out is hergo eerder een antwoord op een 
uitzonderlijk, buitensporig incident. Met name jongeren die geweldsdelicten plegen op school 
worden het meest doorverwezen naar een hergo. Eén van de criteria van hergo is dat het moet 
gaan om ernstige incidenten (Burssens & Vettenburg, 2004). Deze gegevens tonen aan dat hergo 
dusdanig juist gehanteerd wordt in de schoolcontext. 

Concluderend kunnen we stellen dat jongeren in time-out een complexe problematiek vertonen. Bij 
deze jongeren is er sprake van het samengaan van naar buiten gericht probleemgedrag, 
thuisproblemen, een hulpverleningsgeschiedenis en leerachterstand.  
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Hoofdstuk 2. Effectiviteit 

In het vorige hoofdstuk werden de registratieformulieren van de overheid van de time-outs en 
hergo’s naderbij bekeken en geanalyseerd. In dit tweede hoofdstuk worden de gegevens 
geanalyseerd die verzameld werden aan de hand van vragenlijsten, ontwikkeld in het kader van dit 
onderzoek. Om een beter zicht te krijgen op de effectiviteit wordt er in dit onderzoek enerzijds 
rekening gehouden met de kenmerken van de leerling die deelnam aan een time-out, anderzijds 
met de kenmerken van de school die de leerling bij de time-outorganisatie heeft aangemeld. Deze 
dubbele invalshoek om de effectiviteit in kaart te brengen, is nodig om de problematische interactie 
tussen leerling en school zowel op leerlingenniveau als contextueel, en dus integraal, te bekijken. 
Om de kenmerken op niveau van de leerling in functie van de effectiviteit te onderzoeken, werd er 
een vragenlijst ontwikkeld die per time-outdossier ingevuld werd. Om de kenmerken op niveau van 
de school in functie van de effectiviteit te onderzoeken, werd er een vragenlijst afgenomen per 
school die een beroep deed op één of meer time-outs. Eerst worden de verzamelde gegevens op 
dossierniveau bekeken, daarna deze op schoolniveau. Tot slot worden beide gecombineerd. 

1 Vragenlijst dossierniveau 

1.1 Beschrijving respons 

De registratieformulieren van de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 tonen aan dat er gespreid 
over die periode in het totaal 1751 jongeren aan een time-out hebben deelgenomen. Al deze 
dossiers omvatten de populatie van dit onderzoek. In de periode van dataverzameling werden ons 
600 ingevulde vragenlijsten op dossierniveau toegestuurd. Dit geeft een responsratio van 34.3%. 
Deze relatief lage respons heeft een drievoudige verklaring. Ten eerste diende de vragenlijst op 
dossierniveau door de school verschillende keren ingevuld te worden, afhankelijk van het aantal 
time-outs een school in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 gevoerd heeft. Ten tweede werd 
de vragenlijst op dossierniveau binnen de school door de directie doorgespeeld naar de persoon 
die het nauwst betrokken was bij de uitvoering van de time-out, omdat we deze persoon binnen de 
school onmogelijk konden achterhalen en rechtstreeks contacteren. Ten derde diende de 
respondent voor het invullen van de vragenlijst op dossierniveau over één of meer 
dossiernummers te beschikken alvorens hij de vragenlijst kon invullen. Aangezien enkel de time-
outprojecten over deze nummers beschikken en om de anonimiteit van de betrokken leerlingen te 
bewaren, hebben de scholen deze nummers van de projecten ontvangen waarmee ze hebben 
samengewerkt. Een verantwoording van dit responsratio wordt in de beschreven kenmerken van 
de vragenlijst gezocht omdat de vragenlijst op schoolniveau deze hindernissen niet kenden en 
aldus een hoger responsratio heeft (cf. infra).  

Op 29 van de toegestuurde vragenlijsten werd geen bruikbaar dossiernummer ingevuld, waardoor 
deze niet gekoppeld konden worden aan de officiële registratieformulieren die beschreven werden 
in het vorige hoofdstuk. Op basis van de 600 ingevulde vragenlijsten kan worden vastgesteld dat 
593 vragenlijsten online volledig werden doorlopen; de overige 7 werden vroegtijdig afgesloten. De 
mediaan van de benodigde tijd voor het invullen van de vragenlijst ligt op 17 minuten 40 seconden. 



 

 82 

Hier wordt geopteerd voor het gebruiken van de mediaan in plaats van het gemiddelde omdat de 
mediaan niet gevoelig is aan de extreem lange invultijden van respondenten die de vragenlijst 
enkele uren laten openstaan om informatie op te zoeken of om andere redenen. 

Zoals eerder beschreven, werden de respondenten aangeschreven op drie verschillende 
momenten. Het aantal vragenlijsten dat ingevuld werd na ieder contactmoment, is als volgt 
verdeeld: na de eerste uitnodiging om de vragenlijst in te vullen, ontvingen we 12.5% ingevulde 
vragenlijsten, na de eerste herinnering ontvingen we 59.4% en na een tweede en laatste 
herinnering mochten we nog 28.1% van het totaal aantal ingevulde vragenlijsten in ontvangst 
nemen. 

 
Figuur 2.1 Aantal ontvangen vragenlijsten na ieder contactmoment (N=600) 

 
De uiteindelijk gerealiseerde steekproef beslaat 34.3% van de gehele populatie, met name alle 
geregistreerde time-out- en hergo-deelnemers. Wanneer het aantal bekomen vragenlijsten 
bekeken wordt in het licht van het aantal dossiers die er per project werden uitgevoerd, blijkt dat er 
voor twee van de vijftien projecten een responsratio van 50% werd bereikt. Voor twee andere 
projecten werd echter een respons bereikt van rond de 7%. De gemiddelde respons per project 
bedraagt 31.9%. 

In Tabel 2.1 op p. 83 wordt de populatie, namelijk het aantal dossiers, opgedeeld per provincie en 
bekeken hoeveel vragenlijsten van het totaal uiteindelijk gerealiseerd werden. In alle provincies 
werd een respons van 30 à 42% bereikt, behalve in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar 
slechts voor 25% van de dossiers een vragenlijst werd ingevuld. Dit geeft een verschil van 17% 
tussen het hoogste en laagste responsratio op basis van de provincie. De verdeling van de 
respons over de verschillende provincies komt dan ook niet overeen met de corresponderende 

Contactmomenten 

P
er

ce
nt

ag
e 



 

 83 

populatie (χ²=12.855; df=5; p�.05). Een verklaring voor deze variatie, die niet overeenstemt met de 
populatie, is niet voor handen.  

Tabel 2.1 Responsratio naar provincie 

Provincie Responsgroep   Populatie Responsratio in % 
  N %   N %   
Antwerpen 175 29.3  584 33.4 30 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 0.3  8 0.5 25 
Limburg 96 16.1  255 14.6 37.6 
Oost-Vlaanderen 88 14.7  291 16.6 30.3 
Vlaams-Brabant 114 19.1  322 18.4 35.4 
West-Vlaanderen 123 20.6   291 16.6 42.3 
Totaal 598 100   1751 100 34.1 

χ²=12.855; df=5; p�.05 
 
Vervolgens kan de respons bekeken worden per onderwijsnet, met name het 
gemeenschapsonderwijs, het officieel gesubsidieerd onderwijs en het vrij gesubsidieerd onderwijs. 
De categorie ‘andere’ in onderstaande Tabel 2.2 verwijst onder meer naar de centra deeltijdse 
vorming en een intercommunale. Van alle dossiers die uitgevoerd werden voor een school in het 
gemeenschapsonderwijs, werd er voor 30.5% een vragenlijst beantwoord en doorgestuurd. Het vrij 
gesubsidieerd onderwijs vulde voor 41.3% van de uitgevoerde time-outs een vragenlijst in. In het 
officieel gesubsidieerd onderwijs ging het om 19.3% en bij de centra voor deeltijds onderwijs en de 
intercommunales om 17.9%.  

Tabel 2.2 Responsratio naar het onderwijsnet 

Onderwijsnet Responsgroep   Populatie Responsratio in % 
  N %   N %   
Gemeenschapsonderwijs 139 23.4  455 26.4 30.5 
Officieel gesubsidieerd onderwijs 53 8.9  274 15.9 19.3 
Vrij gesubsidieerd onderwijs 394 66.4  954 55.4 41.3 
Andere 7 1.2  39 2.3 17.9 
Totaal 593 100   1722 100 34.4 

χ²=30.914; df=3; p�.001 

Deze verdeling over de onderwijsnetten verschilt eveneens significant met de populatie 

(χ²=30.914; df=3; p�.001): de scholen uit het gemeenschapsonderwijs en officieel gesubsidieerd 
onderwijs stuurden ons minder vragenlijsten op dossierniveau toe in verhouding tot het aantal time-
outs dat zij opstartten. Scholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs vulden dan weer meer 
vragenlijsten in in verhouding tot hun relatieve aandeel in het totaal aantal aanvragen voor time-
out. 

De vragenlijst werd afgenomen voor dossiers over de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008. 
Wanneer we de respons over beide schooljaren bekijken valt het op dat de verdeling van de 

respons over beide jaren significant verschilt met de populatie (χ²=4.263; df=1; p�.05). Zoals Tabel 
2.3 op p. 84 laat zien, ligt de respons hoger bij de dossiers van het schooljaar 2007-2008. Wat 
hierin kan meespelen is dat een respondent minder snel geneigd kan zijn om aan een onderzoek 
deel te nemen wanneer hij het gevoel heeft dat hij over te weinig informatie of kennis beschikt om 
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de vragenlijst in te vullen. Dit gevoel kan om drie redenen groter zijn bij de dossiers van 2006-
2007. Ten eerste zitten de meer recent uitgevoerde time-outs frisser in het geheugen dan de time-
outs van 2006-2007; mogelijk zitten deze dossiers ook minder ver weggeborgen. Ten tweede is er 
in het tweede jaar na een time-out meer kans dat de leerling niet meer op school zit waardoor de 
respondent het gevoel kan hebben dat hij niet voldoende informatie heeft over de betrokken 
leerling. Ten derde is de kans groter dat de persoon die nauw betrokken was bij de uitvoering van 
de time-out niet meer op de school werkzaam is en kost het de school meer moeite om de 
gevraagde informatie op te diepen.  

Tabel 2.3 Responsratio naar schooljaar 

Schooljaar Responsgroep   Populatie Responsratio in % 
  N %   N %   
2006-2007 247 43.3  833 47.6 29.7 
2007-2008 324 56.7  918 52.4 35.3 
Totaal 571 100   1751 100 32.6 

χ²=4.263; df=1; p�.05 

De verdeling over de verschillende soorten time-out (lange time-out, korte time-out en hergo) wordt 
in Tabel 2.4 weergegeven en is in de ingevulde vragenlijsten terug te vinden zoals deze zich in de 

populatie voordoet (χ²= 2.569; df=2; p>.05). Zo bestaat de steekproef uit 68% korte time-outs, 
24.5% lange time-outs en 7.5% hergo’s. De gerealiseerde steekproef is op basis van dit kenmerk 
dus een goede afspiegeling van de populatie. 

Tabel 2.4 Responsratio naar soort time-out 

Soort time-out Responsgroep   Populatie Responsratio in % 

� N %   N %   

Korte time-out 388 68  1243 71 31.2 
Lange time-out 140 24.5  387 22.1 36.2 
Hergo 43 7.5   121 6.9 35.5 
Totaal 571 100   1751 100 32.6 

 

In de voorgaande paragrafen werd de respons beschreven aan de hand van het aantal 
geregistreerde dossiers. Verschillende scholen dienden meerdere vragenlijsten in te vullen omdat 
ze meerdere keren een beroep deden op een time-out. Vermits de scholen door ons enkel 
benaderd konden worden via één aanspreekpunt, met name de directie, is het mogelijk dat een 
groot deel van de respons verloren is gegaan door de niet-medewerking van één aanspreekpunt. 
Daarom is het belangrijk niet enkel rekening te houden met het aantal dossiers, maar ook rekening 
te houden met het aantal scholen in combinatie met het aantal dossiers. De 1751 deelnemers aan 
time-out zijn door 451 verschillende scholen aangemeld. Van deze scholen vulden er 235 voor één 
of meer dossiers een vragenlijst in, wat een responsgraad betekent van 52.1%. Het werkelijk 
aantal dossiers per school over de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 varieert tussen 1 en 33 
dossiers; het aantal ingevulde vragenlijsten per school varieert tussen 1 en 22 dossiers. 

We formuleren hier geen gedetailleerde uitspraken over de verhouding van het aantal dossiers 
waarvoor een school een vragenlijst moest invullen en het aantal gerealiseerde vragenlijsten. Hier 



 

 85 

werd bewust voor gekozen omdat tijdens het afnemen van de data en de daarbij horende 
contacten met de time-outprojecten en scholen bleek dat de gegevens over de verdeling van het 
aantal dossiers per aanmeldende school uit de registratieformulieren niet noodzakelijk 
overeenkomt met de verdeling hiervan in de praktijk. Dit wil zeggen dat er ons vragenlijsten met 
een bepaald dossiernummer toegestuurd werden door scholen die in de registratieformulieren niet 
als beginschool staan aangegeven. Vaak is dit slechts een verschil tussen een registratie op 
bijvoorbeeld de bovenbouw en een vragenlijst ingevuld door de middenschool of een registratie op 
een ASO-afdeling en een vragenlijst ingevuld door de BSO-afdeling. Een behoorlijk deel van de 
zogenaamde ‘mismatchen’ is dus het gevolg van het feit dat gewerkt werd met het 
instellingsnummer. Eenzelfde pedagogische entiteit kan bestaan uit twee of meer administratieve 
entiteiten die elk een eigen instellingsnummer dragen.  

Op basis van de informatie die via de vragenlijsten werd verzameld, is het de bedoeling algemene 
uitspraken te doen over de gehele populatie. In dit geval bestaat de populatie uit alle jongeren die 
deelgenomen hebben aan een time-out in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008. Om de 
representativiteit van de bekomen data te kunnen veralgemenen, werd er nagegaan of de 
gerealiseerde steekproef al dan niet significant verschilt van de populatie op een aantal 
kenmerken. Dit werd reeds eerder beschreven voor het soort van time-out, het onderwijsnet en de 
provincie. Bijkomend kan dit bekeken worden voor een aantal specifieke leerlingenkenmerken 
zoals het geslacht, leeftijd en onderwijsvorm. Wanneer de kenmerken van de dossiers waarvoor 
vragenlijsten ingevuld werden, in dezelfde verhoudingen terugkomen in de populatie die alle 
dossiers omvat, betekent dit dat de resultaten uit de gerealiseerde steekproef veralgemeend 
kunnen worden naar de populatie. 

Het eerste kenmerk waarop de representativiteit getest werd, is het geslacht. In de gerealiseerde 
steekproef was de leerling in 53.1% van de dossiers mannelijk, terwijl dit in de populatie slechts 

51.8% is. Dit verschil is echter niet significant (χ²=.373; df=1; p>.05). Het aantal jongens en meisjes 
in de gerealiseerde steekproef verschillen dus niet van het aantal jongens en meisjes die aan een 
time-out deelnamen.  

Op dezelfde manier blijkt dat ook een tweede kenmerk, de leeftijd, binnen de gerealiseerde 

steekproef niet significant verschilt van de populatie (χ²=3.249; df=2; p>.05). Er zijn 33.2% 
leerlingen in de steekproef die een leeftijd hebben tussen 11 en 14 jaar, 65.8% tussen 15 en 18 
jaar en 1.1% tussen 19 en 21 jaar. Binnen de populatie is dit resp. 30.9%, 67.1% en 1.9%.  

De onderwijsvorm bij de start van de time-out daarentegen, blijkt niet representatief te zijn. De 
verdeling van de dossiers over de onderwijsvormen waarbinnen de leerlingen zaten bij de start van 
de time-out, verschilt op het eerste zicht niet opvallend van diegenen uit de populatie (zie Tabel 2.5 

op p. 86). Toch blijkt dit verschil wel significant te zijn (χ²=17.853; df=7; p�.05). Bij het interpreteren 
van de resultaten die eventueel gekoppeld kunnen worden aan de onderwijsvorm zal er dus heel 
omzichtig moeten worden omgesprongen, zeker bij het formuleren van conclusies voor de gehele 
populatie. 
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Tabel 2.5 Respons naar onderwijsvorm 

�� Responsgroep �� Populatie Responsratio in % 

�� N % �� N %   
OKAN 0 0 � 3 0.2 0 
A-klas 78 14 � 213 12.7 36.6 
B-klas 123 22.1 � 317 18.9 38.8 
ASO 28 5 � 85 5.1 32.9 
TSO 81 14.6 � 203 12.1 39.9 
KSO 6 1.1 � 58 3.5 10.3 
BSO 168 30.2 � 570 34 29.5 
Deeltijds onderwijs 28 5 � 88 5.3 31.8 
BuSO 44 7.9 � 132 7.9 33.3 
Leercontract 0 0 �� 6 0.4 0 
Totaal 556 100 �� 1675 100 33.2 

χ²=17.853; df=7; p�.05 

1.2 Resultaten: beschrijvende gegevens 

1.2.1 Algemene gegevens 

In het begin van de vragenlijst wordt gevraagd wie er het meest betrokken was bij de betreffende 
time-out en wie de vragenlijst dus ingevuld heeft, dit als belangrijk gegeven dat een invloed zou 
kunnen hebben op de beoordeling van de effectiviteit. Hieruit blijkt dat 57.2% van de gegevens 
werden doorgestuurd door een leerlingenbegeleider van de school, 9.5% van de vragenlijsten werd 
ons toegestuurd door de directeur, 5.2% door een graadverantwoordelijke, 4.7% door de 
verantwoordelijke voor time-out binnen de school, 3.8% door een adjunct-directeur, 2% door een 
klastitularis en 0.2% door een vakleerkracht. Opmerkelijk is dat 17.5% aangeeft dat de vragenlijst 
door iemand met een andere functie dan de in de vragenlijst vooropgestelde functies werd 
ingevuld. Respondenten maken hier vaak gebruik van de mogelijkheid om aan te duiden dat de 
vragenlijst werd ingevuld in samenwerking met een CLB-medewerker of dat het om een 
coördinator van een vestigingsplaats ging, de pedagogisch coördinator, een sociaal 
verpleegkundige, een orthopedagoog, etc.. 

Als tweede algemene gegeven werd bevraagd of de time-out volledig doorlopen werd, dit 
eveneens als belangrijk gegeven dat een invloed zou kunnen hebben op de effectiviteit. Van alle 
dossiers waarvoor een vragenlijst werd ingevuld werd, blijken 11.4% van de time-outs vroegtijdig te 
zijn afgebroken. Het gaat om 12.5% van de korte time-outs, 9.8% van de hergo’s en 8.8% van de 
lange time-outs die vroegtijdig werden afgeroken. Het al dan niet vroegtijdig afbreken van een 
time-out, is niet afhankelijk van de soort time-out die werd gevolgd. 

1.2.2 Schoolloopbaan 

Iets minder dan 50% van de jongeren begon, rekening houdend met de opgegeven leeftijd, zonder 
schoolachterstand aan de time-out. Bij een kleine 10% van de jongeren wist de respondent niet of 
de jongere schoolachterstand had opgelopen; 40% van de jongeren heeft wel te maken met 
schoolachterstand. Van de jongeren die voorafgaand aan de time-out schoolachterstand hebben 
opgelopen, heeft 68% slechts één jaar achterstand, heeft 27.5% twee jaar achterstand en heeft 4% 
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drie jaar achterstand. Voor telkens één jongere werd er een schoolachterstand van vier en vijf jaar 
gemeld. 

In Tabel 2.6 op p. 88 wordt weergegeven wat de schoolsituatie van de jongeren is bij de aanvang 
van de time-out. Enerzijds worden de onderwijsvormen weergegeven, anderzijds het leerjaar 
waarin de jongere zat. Zowel voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO), centra 
deeltijds onderwijs (CDO) en leercontract is een leerjaar niet van toepassing. Voor alle andere 
richtingen wordt deze wel bekeken.  

In het gewoon secundair onderwijs gebeurt het grootste deel van de aanmeldingen in het tweede, 
derde en vierde jaar. Respectievelijk gaat het hier om 27.6% (N=158), 22.2% (N=127) en 18.5% 
(N=106) van het totaal aantal aanmeldingen. In het zesde en zevende jaar zijn er naar verhouding 
weinig aanmeldingen (N=23). Van de aangemelde leerlingen uit de eerste graad zaten er 82 
leerlingen in de A-stroom (43.2%) en 108 leerlingen in de B-stroom (56.8%). In de tweede graad is 
het overgrote deel van de naar time-out doorverwezen leerlingen afkomstig uit het BSO (N=132, 
63.2%). Meer dan een vierde van de aangemelde leerlingen komt uit het TSO (26.8%; N=56), 
terwijl 7.7% afkomstig is uit de tweede graad van het ASO (N=16) en 2.4% wordt aangemeld vanuit 
het KSO (N=3). In de derde graad secundair onderwijs, komen er in verhouding tot de tweede 
graad, meer jongeren uit het TSO in een of andere vorm van time-out terecht. Het gaat dan om 
42.4% van de aanmeldingen (N=36). Het BSO brengt in de derde graad relatief gesproken minder 
leerlingen aan (41.2%; N=35). De jongeren die naar een time-out werden doorverwezen vanuit het 
ASO en KSO blijft gering (resp. 11.8% en 4.7). 

Over de drie graden heen blijkt dat de meeste time-outbegeleidingen plaatsvonden voor leerlingen 
uit de tweede graad. Het merendeel van de leerlingen uit de eerste graad is afkomstig uit 2BVL; 
voor de tweede en derde graad ligt het aantal het hoogst bij leerlingen die afkomstig zijn uit het 
BSO.  

In het buitengewoon secundair onderwijs werden de meeste dossiers opgestart vanuit het tweede 
en derde jaar (resp. 32.7% en 34.6%). Het buitengewoon secundair onderwijs staat in voor 9.1% 
van het totaal aantal dossiers waarvoor een vragenlijst werd ingevuld. 
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Tabel 2.6 Onderwijsvorm en leerjaar van de jongeren bij aanvang van de time-out 

  Leerjaar  Totaal 
  1 2 3 4 5 6 7 Nvt  N % 

OKAN 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
1A 34 0 0 0 0 0 0 0  34 5.9 
1B 15 0 0 0 0 0 0 0  15 2.6 
2A 0 48 0 0 0 0 0 0  48 8.4 
2BVL 0 93 0 0 0 0 0 0  93 16.3 
ASO 0 0 4 12 6 4 0 0  26 4.5 
TSO 0 0 24 32 28 8 0 0  92 16.1 
KSO 0 0 3 2 4 0 0 0  9 1.6 

O
nd

er
w

ijs
vo

rm
 

BSO 0 0 78 54 27 8 3 0  170 29.7 
 DBSO/CDO 0 0 0 0 0 0 0 28  28 4.9 

 BuSO 6 17 18 6 5 0 0 0  52 9.1 
 Leercontract 0 0 0 0 0 0 0 1  1 0.2 
 Onbekend 0 0 0 0 0 0 0 4  4 0.7 

N 55 158 127 106 70 20 3 33  572  

To
ta

al
 

% 9.6 27.6 22.2 18.5 12.2 3.5 0.5 5.8  100 100 

 

Om de schoolsituatie van de jongere na afloop van de time-out scherper in beeld te krijgen, richt 
de bevraging zich op twee tijdsmomenten. Enerzijds wordt gevraagd naar de situatie vlak na de 
time-out en dus in hetzelfde schooljaar. Anderzijds wordt gepolst naar de situatie van de leerling in 
het schooljaar volgend op dat waarin de time-out heeft plaatsgevonden. Sommige time-outs 
vonden plaats tegen het einde van het schooljaar. Voor deze dossiers kon er worden aangegeven 
dat het schooljaar meteen na de time-out geëindigd was. Dit was voor 54 van de opgestarte time-
outs (9.1%) het geval. Bij deze jongeren is dus enkel de schoolsituatie van het schooljaar volgend 
op de time-out van belang.   

Van negen jongeren werd gemeld dat zij vlak na de time-out geen onderwijs meer volgden. Eén 
van deze jongeren is ondertussen meerderjarig en is gestopt met school; een tweede jongere is 
eveneens meerderjarig en hiervoor is gezocht naar een alternatief. Zeven jongeren waren op het 
moment van de time-out minderjarig en waren toen op zoek naar een alternatief. Eén jongere is 
overgeschakeld naar huisonderwijs, twee jongeren volgden een leercontract en eenendertig 
jongeren kozen voor een opleiding binnen het DBSO/CDO. Dat er twaalf keer werd gekozen voor 
het antwoord ‘onbekende onderwijsvormen’ kan gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat de 
jongere kort na de time-out van school is veranderd. Vanaf dan heeft de respondent vermoedelijk 
niet langer een klare kijk op de verdere schoolsituatie van de jongere. Drie van de elf antwoorden 
waarbij ‘leerjaar onbekend’ werd aangestipt, kunnen op dezelfde manier worden verklaard. In 
Tabel 2.7 op p. 89 is zichtbaar dat de verdeling over de opleidingsvormen ongeveer gelijk is zoals 
bij de aanvang van de time-out. 
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Tabel 2.7 Onderwijsvorm en leerjaar van de jongeren vlak na de time-out 

  Leerjaar  Totaal 
  1 2 3 4 5 6 7 Onb Nvt  N % 

OKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
1A 31 0 0 0 0 0 0 0 0  31 5.9 
1B 10 0 0 0 0 0 0 0 0  10 1.9 
2A 0 42 0 0 0 0 0 0 0  42 8 
2BVL 0 82 2 0 0 0 0 0 3  87 16.6 
ASO 0 0 3 10 6 3 0 0 0  22 4.2 
TSO 0 0 20 28 24 7 0 0 0  79 15.1 

O
nd

er
w

ijs
vo

rm
 

KSO 0 0 2 1 2 0 0 0 0  5 1 
 BSO 0 0 66 53 28 8 1 0 0  156 29.8 
 DBSO/CDO 0 0 0 0 0 0 0 0 31  31 5.9 
 BuSO 4 14 15 6 5 0 0 1 0  45 8.6 
 Leercontract 0 0 0 0 0 0 0 0 2  2 0.4 
 Huisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 1 0  1 0.2 
 Onbekend 0 1 0 1 0 0 0 9 1  12 2.3 

N 45 139 108 99 65 18 1 11 37  523  

To
ta

al
 

% 8.6 26.6 20.7 18.9 12.4 3.4 0.2 2.1 7.1  100 100 

 

Van diegenen die na de time-out terug in de schoolse context geïntegreerd werden, veranderde 
12% van richting vlak na de time-out (N=63). Voor 6% van de leerlingen is het voor de respondent 
niet bekend of de jongere van richting wijzigde. Van diegenen die van richting veranderden, gaven 
de respondenten in 30.2% (N=19) van de dossiers aan dat deze heroriëntering van de leerling naar 
een andere studierichting het resultaat was van de time-out. 

Er werd de respondent gevraagd de onderwijsvorm voor de time-out en na de time-out aan te 
geven. Hierdoor hebben we zicht op hoeveel leerlingen van onderwijsvorm veranderden vlak na de 
time-out. Van diegenen waarvan de respondent zowel de situatie voor als na de time-out kende 
(N=532), is 7.1% (N=38) van de leerlingen van onderwijsvorm gewijzigd. 

Bij de groep leerlingen die tijdens hetzelfde schooljaar, na de externe begeleiding, terug op de 
schoolbanken terecht kwamen, veranderde 19.4% van school (N=102). Hierbij werd in 39% van de 
dossiers aangegeven dat de reden hiervoor een definitieve uitsluiting was. Bij 25% van de dossiers 
geldt dat de leerling genoodzaakt was een andere school te zoeken omdat de gekozen richting niet 
in de toenmalige school voor handen was. Bij 25% van de dossiers zien we dat de ouders of de 
jongere om andere redenen beslisten om van school te veranderen. Elf percent van de 
respondenten gaf geen antwoord op de vraag waarom de jongere van school is veranderd. Van 
hetzelfde aantal jongeren dat overschakelde naar een andere school, geven de respondenten aan 
dat de heroriëntering voor 24.2% van de dossiers het resultaat is van de time-out; 58.2% meent 
dat er een andere reden aan de basis ligt en 17.2% geeft aan de reden van de wijziging niet te 
kennen. 

Tabel 2.8 op p. 90 laat zien dat een totaal van 124 leerlingen (37.7%) op het einde van het 
schooljaar mag doorstromen naar een hoger jaar (secundair, buitengewoon secundair, 
DBSO/CDO en leercontract samen). Vierenzeventig leerlingen (12.5%) mogen doorstromen onder 
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voorwaarden (B-attest) en 179 leerlingen (30.2%) mogen niet overgaan naar een hoger jaar 
(secundair, buitengewoon secundair, DBSO/CDO en leercontract samen). Voor 66 leerlingen 
(11.1%) is het attest op het einde van het schooljaar onbekend. Dit is meestal het geval wanneer 
ook de opleidingsvorm niet bekend was voor de respondent. Voor vijftig leerlingen (8.4%) is een 
attest op het einde van het jaar niet van toepassing. In deze laatste categorie zitten voornamelijk 
dossiers met leerlingen uit het DBSO/CDO en het BuSO waarbij niet werd aangegeven of de 
leerling al dan niet mocht overgaan. Het gaat ook om jongeren die op dat ogenblik geen onderwijs 
meer volgden.  

Tabel 2.8 Behaalde attest op het einde van het schooljaar 

Attest einde schooljaar N % 
A-attest 193 32.5 
B-attest 74 12.5 
C-attest 167 28.2 
DBSO/DCDO, BuSO, Syntra: mag overgaan 31 5.2 
DBSO/DCDO, BuSO, Syntra: mag niet overgaan 12 2 
Onbekend 66 11.1 
Niet van toepassing 50 8.4 
Totaal 593 100 

 

In het schooljaar na dat van de time-out, volgden 29 jongeren geen onderwijs meer. Hiervan 
stopten zeventien meerderjarigen jongeren met school. Drie meerderjarigen en negen 
minderjarigen jongeren bleken nog op zoek te zijn naar een alternatief. Niemand gebruikte het 
schooljaar volgend op dat van de time-out de mogelijkheid tot huisonderwijs; 0.9% van de 
schoolgaande jongeren volgde een leercontract en 8.2% jongeren zaten in het DBSO/CDO. De 
dossiers waarin vermeld wordt dat het schooljaar en de onderwijsvorm onbekend zijn, laten zich 
voornamelijk verklaren door het feit dat de jongere van school veranderd is en de respondent hem 
dus noodgedwongen uit het oog heeft verloren en bijgevolg informatie mist. De verdeling van 
overige leerlingen over de onderwijsvormen is terug te vinden in Tabel 2.9 op p. 91. 
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Tabel 2.9 Onderwijsvorm en leerjaar van de jongeren aan de start van het volgende schooljaar  na de time-out 

  Leerjaar  Totaal 
  1 2 3 4 5 6 7 Onb Nvt  N % 

OKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
1A 7 0 0 0 0 0 0 0 0  7 1.3 
1B 3 0 0 0 0 0 0 0 0  3 0.5 
2A 0 11 0 0 0 0 0 0 0  11 2 
2BVL 0 39 0 0 0 0 0 0 0  39 7.1 
ASO 0 0 3 3 6 5 0 0 0  17 3.1 
TSO 0 0 11 20 15 9 0 2 1  58 10.6 
KSO 0 0 2 1 1 1 0 1 0  6 1.1 

O
nd

er
w

ijs
vo

rm
 

BSO 0 0 55 36 30 18 3 2 1  145 26.5 
 DBSO/CDO 0 0 0 0 0 0 0 0 45  45 8.2 
 BuSO 2 8 12 4 4 1 0 5 1  37 6.8 
 Leercontract 0 0 0 0 0 0 0 0 5  5 0.9 
 Huisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
 Onbekend 2 4 2 1 1 0 0 161 4  175 31.9 

N 14 62 85 65 57 34 3 171 57  548  

To
ta

al
 

% 2.6 11.3 15.5 11.9 10.4 6.2 0.5 31.2 10.4  100 100 

 

Van de jongeren die terug op de schoolbanken terecht kwamen in het schooljaar na dat van de 
time-out, begon een vijfde (N=110) in een nieuwe studierichting. Voor 34.9% van de leerlingen is 
het al dan niet veranderen van richting onbekend voor de respondent. Van diegenen die in een 
andere studierichting het schooljaar begonnen, bleek deze heroriëntering voor 23 leerlingen 
(20.9%) een gevolg te zijn van de time-out. Van 12.7% leerlingen wist de persoon die het nauwst 
betrokken was bij de time-out niet of de wijziging het resultaat was van de time-out; 66.4% is van 
oordeel dat die heroriëntering los staat van de time-out.  

We informeerden bij de respondenten naar de onderwijsvorm van de leerling onmiddellijk na de 
time-out en in het schooljaar volgend op dat van de time-out. Uit deze gegevens kan worden 
afgeleid dat, voor de leerlingen van wie de respondent de schoolsituatie van de jongere op beide 
tijdstippen kende (N=424), meer dan een vierde van de leerlingen (26.2%; N=111) het schooljaar 
in een andere onderwijsvorm is begonnen. 

Van de leerlingen die in het schooljaar na de time-out opnieuw naar school gingen, startte liefst 
48.6% in een nieuwe school (N=271). Van 12.5% (N=70) is het de respondent onbekend of de 
leerling van school veranderde en 38.9% van de leerlingen (N=217) bleef in de dezelfde, 
vertrouwde school. Onder de leerlingen die van school wijzigden, werd bij een kleine helft (47%) 
als reden tot wijziging een definitieve uitsluiting opgegeven; 22.2% koos (vrijwillig of 
noodgedwongen?) voor een nieuwe studierichting die niet in de toenmalige school werd aanboden; 
25.6% koos om andere redenen voor een nieuwe school en bij 5.3% van de leerlingen is de reden 
onbekend. Van de 266 leerlingen die van school wijzigden en waarvoor de vraag werd ingevuld, 
meenden de respondenten dat 15.9% van de wijzigingen het resultaat was van de time-out. Een 
kleine 74% gaf te kennen dat de heroriëntering geen resultaat was van de time-out en 10.5% van 
de respondenten deelde mee dat ze niet wisten of die wijziging het resultaat was van de time-out. 
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1.2.3 Beschrijving van het time-outinitiatief: de aanloopfase 

1.2.3.1 Afwegingsproces 

Vooraleer een school overgaat tot een time-out, gaat hier een beslissingsproces aan vooraf. Het 
was de bedoeling om na te gaan of de school ook andere (en zo ja, welke?) maatregelen in 
overweging nam vooraleer gekozen werd voor een time-out. De respondent kreeg de kans om drie 
maatregelen te omschrijven. Uit de antwoorden blijkt dat in 80.8% van de dossiers minstens één 
maatregel in overweging genomen werd. Bij 52.5% van de scholen die de vragenlijst 
beantwoordden is er sprake van minstens twee maatregelen die in overweging werden genomen; 
27.2% van deze scholen namen naar verluidt minstens drie maatregelen in overweging. Van alle 
dossiers waarin maatregelen in overweging genomen werden, blijkt maar liefst 32.7% gedacht te 
hebben aan een definitieve uitsluiting, 10.4% nam een tijdelijke schorsing in overweging en 10.4% 
heeft beide mogelijkheden op de weegschaal gelegd. Dit wil zeggen dat waarschijnlijk in de helft 
van de dossiers het time-outalternatief fungeert als een buffer om schooluitval ten gevolge van een 
tuchtmaatregel, ten minste tijdelijk, te helpen voorkomen. 

De maatregelen die door de respondenten werden ingevuld, werden ingedeeld in twee 
categorieën, namelijk bestraffend en niet-bestraffend. Onder bestraffend vallen bijvoorbeeld de 
tuchtmaatregelen, klacht bij de politie, strafstudie, contract met strikte afspraken, etc.. Onder niet-
bestraffend vallen die maatregelen die de jongere op een hulpverlenende of dialogale manier op 
het juiste spoor proberen te brengen, zoals gesprekken met de jongere, ouders, CLB, klastitularis, 
individuele begeleiding, inroepen van externe hulpverlening en interne time-out. 

In de dossiers waarin slechts één maatregel in overweging genomen werd (N=165), ging het in 
57.9% van de gevallen om een bestraffende maatregel. Waar er twee maatregelen in overweging 
genomen werden (N=149), ging het in 24.8% van de dossiers om niet bestraffende maatregelen. 
Bij 47.7% van de antwoorden bleken beide maatregelen bestraffend en in 27.5% van de gevallen 
werd de time-out afgewogen tegenover een bestraffende en een niet-bestraffende maatregel. Voor 
de leerlingendossiers waarbij er naast de time-out nog drie andere maatregelen in overweging 
werden genomen (N=160), koos 12.5% voor drie bestraffende maatregelen en 36.2% voor niet-
bestraffende maatregelen. De overige kozen ofwel voor twee bestraffende en één niet-
bestraffende maatregelen of omgekeerd. 

1.2.3.2 Redenen tot time-out 

De redenen waarom uiteindelijk toch voor een time-out werd gekozen zijn zeer uiteenlopend. Zo 
wordt bijvoorbeeld aangehaald dat een extern project betere expertise kan aanreiken, of dat een 
time-outproject kan ingrijpen op de volledige omgeving (ook thuis en niet enkel op school). Andere 
redenen hebben te maken met het geloof in de methode van hergo of time-out, de hoop op effect 
op korte termijn, de wil om de leerling nog een (laatste) kans te geven, de aantrekkelijkheid van het 
aanbod, het helpen, sterken en motiveren van de leerling, het besef dat de leerling er niet bij 
gebaat is hem uit te sluiten, het argument dat er voorlopig elders geen plaats was voor deze 
leerling, de erkenning dat de interne middelen zijn uitgeput en dat men ten einde raad was of de 
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overtuiging dat de leerling in een time-outproject minder kans krijgt tot spijbelen. Hier dient zich dus 
een mix aan van positieve en negatieve argumenten.  

1.2.3.3 Initiatiefname 

Vervolgens werd bevraagd wie het initiatief nam tot die bepaalde time-out. Deze vraag gaf de 
mogelijkheid meerdere actoren aan te duiden in geval het een gezamenlijke beslissing betrof. De 
resultaten worden weergegeven in Tabel 2.10. De jongere werd door 11.6% van de respondenten 
als initiatiefnemer aangeduid, de ouders door 19.6% van de respondenten, de school behoorde in 
90.6% van de gevallen tot de initiatiefnemers en het CLB was volgens de respondenten in 63.5% 
van de dossiers initiatiefnemer. Amper 1% meldt niet te weten wie optrad als initiatiefnemer en 
4.3% van de respondenten maakten gebruik van de categorie ‘andere’ om een persoon of dienst 
toe te voegen die actie ondernam richting time-out. In het commentaarveld bij ‘andere’ werd 
voornamelijk verwezen naar het internaat/instelling/voorziening bijzondere jeugdzorg waar de 
jongere op dat moment verbleef, de jeugdrechtbank, het CBJ en thuisbegeleiding. 

Tabel 2.10 Initiatiefname per actor 

  Nam initiatief Nam geen initiatief Totaal 
Jongere N 68 518 586 
 % 11.6 88.4 100 
Ouders N 115 471 586 
 % 19.6 80.4 100 
School N 531 55 586 
 % 90.6 9.4 100 
CLB N 372 214 586 
 % 63.5 36.5 100 
Andere N 25 560 585 
 % 4.3 95.6 100 
Onbekend N 5 581 586 
 % 0.9 99.1 100 

 

Een derde van de respondenten duidt één initiatiefnemer aan, 45% verwijst naar twee actoren en 
de overige respondenten geven aan dat het initiatief afkomstig was van een gezamenlijke 
beslissing tussen drie, vier of vijf actoren. 

Daarna werden er vragen gesteld die polsten naar het draagvlak van de time-out. Zo werd er 
nagegaan in hoeverre iedere betrokken actor achter de time-out stond aan de hand van een schaal 
‘helemaal tegen – tegen – neutraal – voor – helemaal voor’. Zoals zichtbaar in Tabel 2.11 op p. 94, 
valt het op dat de respondenten van oordeel zijn dat de jongeren meestal licht positief tegenover 
de time-out staan; de ouders zijn volgens de respondenten net iets meer voorstander. Zowel voor 
de schooldirectie, de klastitularis, de vakleerkrachten en het CLB ligt het zwaartepunt op de schaal 
op ‘voor’ tot ‘helemaal voor’. Verder merken we op dat de respondenten het minst zicht hebben op 
hoe de ouders van de betrokken leerling achter de time-out staan: 8.3% van de personen die nauw 
betrokken waren bij de time-out geeft aan dat de houding van de ouders tegenover de time-out hen 
onbekend was. Een ander opmerkelijk resultaat is dat geen enkele directie ‘helemaal tegen’ de 
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time-out was en geen enkel CLB in de ogen van de respondent een negatieve houding (helemaal 
tegen of tegen) had ten opzichte van de time-out. 

Tabel 2.11 Houding ten opzichte van de time-out per actor 

  Helemaal 
tegen Tegen Neutraal Voor Helemaal 

voor Onbekend Totaal 

Jongere N 12 72 216 201 62 18 581 
 % 2.1 12.4 37.2 34.6 10.7 3.1 100 
Ouders N 8 31 109 254 130 48 580 
 % 1.4 5.3 18.8 43.8 22.4 8.3 100 
Directie N 0 1 12 213 348 7 581 
 % 0 0.2 2.1 36.7 59.9 1.2 100 
Klastitularis N 2 4 34 238 268 27 573 
 % 0.3 0.7 5.9 41.5 46.8 4.7 100 
Vakleerkracht N 2 7 56 237 230 32 564 
 % 0.4 1.2 9.9 42 40.8 5.7 100 
CLB N 0 0 7 218 328 17 570 
 % 0 0 1.2 38.2 57.5 3 100 

 

1.2.3.4 Redenen voor beslissing tot time-out 

Het overgaan tot een time-out met een jongere kan verschillende redenen hebben. De vragenlijst 
bood daarom meerdere antwoordmogelijkheden aan die gebruikt kunnen worden als reden voor 
een time-out. Elke respondent kon maximum drie redenen aanstippen. De meeste respondenten 
(88%) gaven dan ook drie redenen aan, sommigen (7.1%) gaven twee redenen op en enkelen 
(4.8%) gaven slechts één reden op die volgens hen aanleiding gaf tot die concrete time-out . 

Het percentage respondenten dat als reden tot time-out aangeeft dat het één van de drie 
belangrijkste aanleidingen was, wordt weergegeven in Tabel 2.12 op p. 95. Problemen met orde en 
tucht werd het vaakst gekozen (35.5%) als één van de drie belangrijkste aanleidingen tot de time-
out. De houding van de jongere tijdens de lessen en verbaal geweld ten overstaan van 
leerkrachten lijken eveneens in meer dan een derde van de gevallen de aanleiding te zijn geweest. 
Een vierde van de leerlingen die werden aangemeld bleek schoolmoe te zijn. Verbaal geweld ten 
opzichte van medeleerlingen en spijbelen werd door een vijfde van de respondenten aangestipt als 
één van de drie belangrijkste redenen. Drugs dealen, wapendracht, de relatie met de klastitularis, 
de relatie met medeleerling(en) buiten de klasgroep, rouwverwerking en vandalisme werden dan 
weer weinig aangeduid als belangrijke aanleiding tot de time-out. Er werd een categorie ‘andere’ 
voorzien voor die respondenten die de aanleiding van de time-out niet in de vooropgestelde 
antwoordmogelijkheden konden terugvinden. Deze categorie werd in 7.4% van de gevallen als één 
van de belangrijkste aanleidingen gegeven. De respondenten omschreven volgende problemen: 
autisme, angst, zelfmoordgedachten, trauma, negatief zelfbeeld, faalangst, abortus, hygiëne, 
assertiviteit, probleemgedrag, respect ten opzichte van vrouwen, zelfbeheersing, misbruik van 
vertrouwen en cyberpesten. 
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Tabel 2.12 Aandeel dossiers waarin de verschillende redenen tot time-out de aanleiding was 

  
Behoorde tot de 3 

belangrijkste 
aanleidingen 

  Ja in % Neen in % 
Naar buiten gericht probleemgedrag Verbaal geweld t.o.v. medeleerlingen 21.2 78.8 
 Verbaal geweld t.o.v. leerkrachten 34.8 65.2 
 Psychisch geweld t.o.v. medeleerlingen 7.2 92.8 
 Psychisch geweld t.o.v. leerkrachten 4.1 95.9 
 Fysiek geweld t.o.v. medeleerlingen 15.1 84.9 
 Fysiek geweld t.o.v. leerkrachten 3.9 96.1 
 Vandalisme 1.9 98.1 
 Diefstal 2.6 97.4 
 Spijbelen 19.4 80.6 
 Drugsgebruik 4.8 95.2 
 Drugs dealen 0.2 99.8 
 Wapendracht 0.2 99.8 
 Pesten 7 93 
 Gepest worden 7 93 
 Houding tijdens de lessen 34.9 65.1 
 Problemen met orde en tucht 35.4 64.6 
Internaliserend probleemgedrag Schoolmoe 26.7 73.3 
 Problemen met leerstof/studeren 3.9 96.1 
 Concentratieprobleem 3.1 96.9 
 Depressie 4.1 95.9 
 Thuissituatie 13.4 86.6 
 Rouwverwerking 1.5 98.5 
Relatie met Klastitularis 0.5 99.5 
 Vakleerkracht(en) 3.6 96.4 
 Klasgroep 8.2 91.8 
 Medeleerling(en) buiten de klasgroep 1 99 
 Ouder(s) 4.1 95.9 
Andere  7.4 92.6 

 

Wanneer er gekeken wordt naar de ruimere categorieën ‘naar buiten gericht probleemgedrag’, 
‘internaliserend probleemgedrag’ en ‘problematische relaties’, blijkt dat 92.6% van de 
respondenten (N=537) één of meer problemen aankruisten die onder de noemer van naar buiten 
gericht probleemgedrag kunnen worden geplaatst. Veel minder respondenten vermelden bij de drie 
belangrijkste redenen tot time-out een probleem dat te maken heeft met het internaliserend 
probleemgedrag van de jongere (41.7%; N=242). Problematische relaties worden het minst 
aangegeven als een belangrijke reden tot time-out. Slechts in 16% (N=93) van de dossiers werden 
er één of meer redenen aangeduid die met deze problematische relaties te maken hebben. Hier 
scoort het problematisch contact met de eigen klasgroep het hoogst.  

Ten slotte kan er in verband met de reden tot een time-out bekeken worden hoe de respondenten 
de drie belangrijkste redenen verdelen over de categorieën. Dit wordt in Tabel 2.13 op p. 96 
weergegeven, waar ‘BP’ staat voor het naar buiten gericht probleemgedrag, ‘IP’ voor het 
internaliserend probleemgedrag en ‘PR’ voor het geconfronteerd worden met problematische 
relaties. Uit de tabel blijkt dat het merendeel van de respondenten de drie belangrijkste redenen 
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situeren in de categorie naar buiten gericht probleemgedrag (48.9%; N=281) en dat een derde 
(30.6%; N=176) van de respondenten de redenen tot de time-out plaatsten in zowel de categorie 
van het naar buiten gericht probleemgedrag als in de categorie van het internaliserend 
probleemgedrag.  

Tabel 2.13 Reden tot time-out naargelang de combinatie van probleemvlakken 

  N % 
BP 281 48.9 
BP+IP 176 30.6 
BP+PR 52 9 
BP+IP+PR 28 4.9 
IP 25 4.3 
IP+PR 13 2.3 
Totaal 575 100 

 

1.2.4 Beschrijving van het time-outinitiatief: de uitvoeringsfase 

1.2.4.1 Betrokkenheid 

De vragenlijst ging vervolgens op zoek naar wie er gedurende de time-out betrokken werd bij dit 
leerlingenspecifieke initiatief. De time-out kan plaatsvinden binnen een zeer enge context, maar 
ook in een zeer brede. Hier wordt eerst en vooral bekeken in hoeveel dossiers de aparte actoren 
betrokken werden, vervolgens hoeveel actoren er betrokken werden en tot slot hoe de individuele 
medewerking van elk van deze actoren gepercipieerd wordt door de school.  

Tabel 2.14 op p. 97 toont dat de jongere in 96% van de dossiers betrokken werd. In 3.6% van de 
dossiers is het de respondenten onbekend of de jongere betrokken werd. Acht percent van de 
respondenten weet niet of de ouders al dan niet betrokken werden. Voor 87.8% gebeurde dit wel in 
de time-out. De schooldirectie werd negen op de tien keer betrokken, de klastitularis in 82.6% van 
de time-outs en bij de vakleerkrachten ging het om 72.6%. De klasgroep werd in 41.6% van de 
time-outs betrokken en voor medeleerling(en) buiten de klasgroep ging het om 16.4%. Het CLB 
werd er in 90.8% van de gevallen bijgehaald en de externe hulpverlening werd er in 23% van de 
time-outs bij betrokken. Ten slotte ging het in 7.4% van de antwoorden om andere actoren. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat de respondenten in 29% van de dossiers niet op de hoogte zijn van 
eventuele contacten met de externe hulpverlening en 37.5% weet niet of er nog andere actoren 
betrokken werden. Dit kan er op wijzen dat zelfs de persoon die binnen de school het nauwst was 
betrokken bij de time-out in nogal wat gevallen geen of alleszins een onvolledig zicht heeft op het 
volledige proces van de time-out met al zijn betrokkenen. 
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Tabel 2.14 Betrokkenheid op time-out van iedere actor 

  Niet betrokken Betrokken Onbekend Totaal 
Jongere N 3 558 21 582 
 % 0.5 95.9 3.6 100 
Ouder(s) N 24 503 46 573 
 % 4.2 87.8 8 100 
Schooldirectie N 33 511 24 568 
 % 5.8 90 4.2 100 
Klastitularis N 68 464 30 562 
 % 12.1 82.6 5.3 100 
Vakleerkrachten N 117 398 33 548 
 % 21.4 72.6 6 100 
Klasgroep N 225 215 77 517 
 % 43.5 41.6 14.9 100 

N 279 81 134 494 Medeleerling(en) buiten de 
klasgroep % 56.5 16.4 27.1 100 
CLB N 27 503 24 554 
 % 4.9 90.8 4.3 100 
Externe hulpverlening N 209 100 126 435 
 % 48 23 29 100 
Andere N 170 23 116 309 
 % 55 7.4 37.5 100 

 

Tijdens de uitvoering van een time-out kunnen er verschillende actoren betrokken worden, dit kan 
iets zeggen over de breedte van de context waarin de time-out plaatsvindt. Figuur 2.2 laat zien dat 
er in de dossiers waarvoor een vragenlijst ingevuld werd, in alle gevallen minstens drie actoren 
betrokken werden. Gemiddeld ging het om zes actoren.  

 
Figuur 2.2 Aantal betrokken actoren 
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1.2.4.2 Medewerking 

Wanneer we kijken naar de individuele medewerking van de verschillende actief betrokken actoren 
valt het op dat er bijna telkens gemeld wordt dat deze goed tot zeer goed meewerkten (zie Tabel 
2.15). Zowel bij de jongere zelf, als bij de ouders, de klasgroep en de medeleerlingen buiten de 
klasgroep valt het zwaartepunt van de antwoordverdeling meer tussen een zwakke en een goede 
medewerking. Terwijl het zwaartepunt van de medewerking bij de schooldirectie, klastitularis, 
vakleerkrachten, het CLB en de externe hulpverlening eerder te vinden is tussen de 
antwoordcategorieën ‘goede medewerking’ tot ‘zeer goede medewerking’. 

Tabel 2.15 Individuele medewerking van iedere actor 

  Zeer zwakke 
medewerking 

Zwakke 
medewerking 

Goede 
medewerking 

Zeer goede 
medewerking Totaal 

Jongere N 69 108 273 108 558 
 % 12.4 19.4 48.9 19.4 100 
Ouder(s) N 37 121 261 84 503 
 % 7.4 24.1 51.9 16.7 100 
Schooldirectie N 1 3 312 195 511 
 % 0.2 0.6 61.1 38.2 100 
Klastitularis N 3 17 298 146 464 
 % 0.6 3.7 64.2 31.5 100 
Vakleerkracht(en) N 5 23 267 103 398 
 % 1.3 5.8 67.1 25.9 100 
Klasgroep N 10 49 125 31 215 
 % 4.7 22.8 58.1 14.4 100 

N 6 22 45 8 81 Medeleerling(en) 
buiten de klasgroep % 7.4 27.2 55.6 9.9 100 
CLB N 3 15 268 217 503 
 % 0.6 3 53.3 43.1 100 

N 6 5 59 30 100 Externe hulpverlening 

% 6 5 59 30 100 
Andere N 0 0 16 7 23 
 % 0 0 69.6 30.4 100 

 

1.2.4.3 Samenwerking  

Vervolgens werd er aan de respondenten gevraagd om de samenwerking tussen de verschillende 
actoren te beoordelen. De resultaten zijn terug te vinden in Tabel 2.16 op p. 99. Hierbij valt op dat 
de persoon die het nauwst betrokken was bij de time-out het minst zicht heeft op de samenwerking 
tussen de ouders en het CLB en de ouders en de time-outorganisatie: respectievelijk 12.8% en 
15% van de respondenten meldt dat het verloop van die samenwerking hen onbekend was. 

Van de respondenten die de samenwerking evalueerden, besloot telkens de helft of meer dat de 
ouders en de school (52.2%), de ouders en de time-out-organisatie (50.2%), de ouders en het CLB 
(50.4%) en het CLB en de time-out-organisatie (56.3%) een goede samenwerking kenden. De 
samenwerking tussen de school en het CLB (54.9%) en de school en de time-outorganisatie 
(50.5%) verliep volgens de respondenten telkens in de helft van de dossiers zeer goed. 
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Het gemiddelde ligt bij de samenwerking waar ouders een rol in spelen, steeds tussen een zwakke 
en goede samenwerking, terwijl het gemiddelde bij de samenwerking tussen de andere partners 
telkens tussen een goede en zeer goede samenwerking valt.  

Tabel 2.16 Samenwerking tussen de verschillende actoren 

  Zeer zwakke 
samenwerking 

Zwakke 
samenwerking 

Goede 
samenwerking 

Zeer goede 
samenwerking Totaal 

N 48 127 287 88 550 Samenwerking School – 
Ouder(s) % 8.7 23.1 52.2 16 100 

N 6 25 250 287 568 Samenwerking School – 
Time-out/Hergo-
organisatie % 1.1 4.4 44 50.5 100 

N 2 11 236 303 552 Samenwerking School – 
CLB % 0.4 2 42.8 54.9 100 

N 43 125 248 78 494 Samenwerking Ouder(s) 
– Time-out/Hergo-
oganisatie % 8.7 25.3 50.2 15.8 100 

N 35 134 250 77 496 Samenwerking Ouder(s) 
– CLB % 7.1 27 50.4 15.5 100 

N 6 23 282 190 501 Samenwerking CLB – 
Time-out/Hergo-
oganisatie % 1.2 4.6 56.3 37.9 100 

 

1.2.5 Beschrijving van het time-outinitiatief: de nazorg door de school 

De vragenlijst op dossierniveau richt zich niet alleen op de evolutie van de jongere. Er werd 
eveneens gevraagd welke bijkomende maatregelen de school nam voor de betrokken leerling. Er 
werden aan de respondenten 23 mogelijke maatregelen voorgelegd. Deze situeren zich over de 
niveaus 2, 3 en 4 van de preventiepiramide (zie p. 32 en p. 52) en worden hieronder aan de hand 
van deze indeling beschreven worden. 

In de vragenlijst werden vier maatregelen opgenomen die zich situeren op het niveau 2, algemene 
preventie. In 38% (N=199) van de dossiers waarvoor we een vragenlijst mochten ontvangen, werd 
er na de time-out systematisch positieve feedback aangereikt aan de leerling. Het aanduiden van 
een peter of meter, een vertrouwenspersoon, werd slechts voor 1% (N=5) van de leerlingen 
opgenomen. Voor 16.1% (N=84) werd er nog één of meer klasgesprekken georganiseerd en in 
7.1% (N= 37) van de dossiers zijn er huisbezoeken geweest.  

In de vragenlijst waren elf maatregelen voorzien op het niveau 3, specifieke preventiemaatregelen. 
Na 62.2% (N=325) van de afgelopen time-outs werd er een gesprek gehouden tussen de leerling, 
de school en de ouders en in 17% (N=89) werd er met de jongere een heroriëntering besproken. 
Slechts 2.9% van de jongeren (N=15) kreeg na de time-out bijlessen. Meer dan de helft van de 
jongeren (59.3%; N=310) die een time-out achter de rug hadden, waren achteraf nog het 
onderwerp van overleg binnen het schoolteam. Een groot deel leerlingen werd na de time-out 
systematisch opgevolgd door een leerkracht (38%; N=199), een leerlingbegeleider (61.6%; N=322) 
en/of een medewerker van het CLB (39%; N=204). De ouders van de jongeren werden in 24.3% 
(N=127) van de dossiers betrokken door middel van één of meer consultatiegesprekken. Met 
46.7% van de leerlingen (N=244) heeft de school afspraken gemaakt, zo kan de klastitularis de 
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afspraak maken met de leerling om tijdelijk de les te verlaten om escalatie te voorkomen. In 3.1% 
(N=16) van de dossiers werd de jongere na afloop van de time-out in een nieuwe klasgroep 
geïntegreerd en voor 22.6% (N=118) van de leerlingen werd er een individuele coaching voorzien.  

De zeven overige maatregelen die opgenomen werden in de vragenlijst situeren zich op niveau 4 
van de preventiepiramide. Het gaat hier om curatieve of remediërende maatregelen. Zo kan een 
school methoden aanwenden die dicht bij hergo en time-out aanleunen. Er werd voor 2.5% (N=13) 
van de leerlingen een groepsgericht conflictoverleg georganiseerd en voor 9.9% (N=52) een 
schoolinterne time-outbegeleiding. Voor 20.7% (N=108) werd er een attitudegerichte gedragskaart 
gehanteerd en na de time-out werd nog 21.6% (N=113) van de jongeren doorverwezen naar de 
externe hulpverlening. Bij 26.2% (N=137) van de leerlingen werd de incidenten systematisch 
genoteerd in bijvoorbeeld de schoolagenda en voor 33.3% (N=174) werden er ordemaatregelen 
zoals strafstudie en dienstverlenende sancties genomen. Ten slotte blijkt dat bijna een derde van 
de leerlingen (32.1%; N=168) uiteindelijk nog tijdelijk of definitief uitgesloten werd.  

Naast de extra maatregelen, kreeg de respondent de kans om nog andere maatregelen neer te 
schrijven die in het kader van de jongere genomen werden. Van deze mogelijkheid maakte slechts 
6.3% van de respondenten gebruik.  

Van de 23 in de vragenlijst opgenomen maatregelen werden er gemiddeld 6 aangegeven door de 
respondenten. Het, per dossier, maximum aangeduide antwoordmogelijkheden bedroeg 19 items. 
Het minimum aantal aangeduide antwoorden was 1. In de vragenlijst werd geen mogelijkheid 
voorzien voor de respondenten om aan te duiden dat er geen bijkomende maatregelen werden 
genomen. Wanneer de vraag leeg toegestuurd werd, werd dit verwerkt als zijnde ‘niet ingevuld’. In 
een volgende vragenlijst dienen we deze categorie toe te voegen ten einde een juister beeld te 
krijgen. Voor 19.2% van deze antwoorden waarbij er geen extra maatregelen werden aangegeven, 
veranderde de jongere ofwel vlak na de time-out ofwel het volgende schooljaar van school. Een 
vijfde van de dossiers waar de vraag opengelaten werd, zou dus verklaard kunnen worden door 
het feit dat de leerling niet meer op dezelfde school zat en er dus geen extra maatregelen meer 
genomen konden worden voor de betrokken leerling.  

De door de school gekozen maatregelen zeggen iets over haar nazorg. De nazorg kan eerder 
leerlingengericht of eerder school(norm)gericht zijn. Aan de maatregelen die aan de respondenten 
voorgelegd werden, werd een score toegekend van 1 tot 22 van meer school(norm)gerichtheid  tot 
leerlingengerichtheid. Hierbij werd er rekening gehouden met de mate van probleemgerichtheid/ 
welzijnsgerichtheid, algemeen/persoonsgericht, preventief/remediërend, intensiteit of ingrijpend 
karakter van de maatregel. Er kon per respondent een gemiddelde berekend worden op een 
schaal van 1 (school(norm)gericht) tot 22 (leerlingengericht) over het totaal pakket genomen 
maatregelen. Hieruit blijkt dat in 43.7% (N=225) van de dossiers een pakket van maatregelen werd 
uitgevoerd dat eerder neigt naar de school(norm)gerichte maatregelen. In Figuur 2.3 op p. 101 
werden de scores opgedeeld in zes gradaties van zeer sterk school(norm)gericht tot zeer sterk 
leerlingengericht. 
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Figuur 2.3 Aanvullende maatregelen genomen na de time-out naar leerlingengerichtheid 

 

1.2.6 Beschrijving van het time-outinitiatief: de effectiviteit 

1.2.6.1 Effectiviteit op hoofddoel van de school en algemene effectiviteitscores 

De respondenten konden een score van 0 tot 10 toekennen voor de mate waarin volgens hen het 
hoofddoel, dat door de school vooropgesteld werd bij de aanvang van de time-out, werd bereikt. 
De gemiddelde score is 5 op 10; de meest gegeven score is 7. Tabel 2.17 op p. 102 geeft de 
verdeling over de verschillende scores weer. Opvallend is de frequent gegeven score 0 (11.2%), 
terwijl deze score toch extreem is. Verder koos slechts 3.2% van de respondenten voor een 10. 
Voor (slechts) 29 dossiers van de 600 wist de respondent niet te vertellen in hoeverre het doel 
werd bereikt. Het valt op dat 41.8% van de respondenten een onvoldoende geeft voor het bereikte 
resultaat; 23% van de respondenten is van oordeel dat het bereikte resultaat zonder veel glans 
voldoet (5 tot 6/10) terwijl 35% zich zeer tot uitermate tevreden toont met het bereikte resultaat (7 
tot 10/10).  
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Tabel 2.17 Score naarmate het hoofddoel dat vooropgesteld werd door de school, bereikt werd 

 Aantal Aantal in % Cumulatieve % 
0/10 62 11.2 11.2 
1/10 27 4.9 16 
2/10 42 7.6 23.6 
3/10 60 10.8 34.4 
4/10 41 7.4 41.8 
5/10 53 9.5 51.4 
6/10 75 13.5 64.9 
7/10 84 15.1 80 
8/10 64 11.5 91.5 
9/10 29 5.2 96.8 
10/10 18 3.2 100 
Totaal 555 100  

 

Op het einde van de vragenlijst lieten we de respondent een score op 10 geven aan de mate 
waarin zij de time-out effectief vonden voor zowel de jongere en de school als een totaalscore voor 
de globale effectiviteit van de time-out. Hieruit blijkt dat de score voor de jongere gemiddeld 4.90 is 
en voor de school 5.53. Het verschil tussen de mate van gepercipieerde effectiviteit voor de 
jongere en de gepercipieerde effectiviteit voor de school blijkt daarenboven significant (t=-2.794; 
df=552; p�.001). De respondent meent met andere woorden dat de time-out gemiddeld effectiever 
was voor de school dan voor de jongere. De gemiddelde score voor de algemene effectiviteit is 
5.21; deze score zou een samenvoeging van vorige scores kunnen zijn, maar bij het beoordelen 
van de algemene effectiviteit kunnen er ook nog andere factoren meespelen (cf. infra). Zoals bij de 
score voor de jongere en voor de school, schiet ook bij de algemene score de gegeven score 0 er 
uit (resp. 11.1% en 8.7%). Bij de algemene gepercipieerde effectiviteit is deze minder 
uitgesproken. Uit deze gegevens blijkt dat de meningen verdeeld zijn: telkens de helft van de 
respondenten geeft een score onder de vijf, terwijl de andere helft eerder overtuigd is dat de 
effectiviteit van de time-out wel een score boven de vijf verdient. In Figuur 2.4 op p. 103 worden de 
drie gepercipieerde effectiviteitscores naast elkaar gezet. Zo wordt ook visueel duidelijk dat de 
gegeven score met betrekking tot de gepercipieerde effectiviteit voor de school hoger ligt dan de 
score op de gepercipieerde effectiviteit van de time-out voor de jongere. 
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Figuur 2.4 Vergelijking gepercipieerde effectiviteitscores van de time-out voor de jongere, de school en algemeen 

 

1.2.6.2 Effectiviteit op voorkomen van schooluitval 

De effectiviteit van de time-outinitiatieven moet alleszins bekeken worden op basis van de doelen 
of criteria die door de Vlaamse overheid worden vooropgesteld. Voor de Vlaamse overheid is het 
belangrijkste doel de re-integratie van de jongere in de bestaande onderwijsvoorzieningen. Bij 
voorkeur gaat het hier om de eigen school en de onderwijsvorm of studierichting waarin de jongere 
tot dan toe ingeschreven was. In het belang van de jongere kan van dit principe worden afgeweken 
en kunnen andere keuzes in overweging worden genomen33. Dit werd eerder aangeraakt bij de 
beschrijving van de schoolloopbaan van de jongeren (cf. supra). Aanvullend kan er gemeld worden 
dat 6.6% van de leerlingen zowel vlak na de time-out als in het begin van het volgende schooljaar 
van richting veranderde en 45% bleef zowel vlak na de time-out als het volgende schooljaar 
dezelfde richting volgen. Ongeveer 12% wijzigde vlak na de time-out van richting en startte het 
schooljaar daarna in deze nieuw gekozen richting. De omgekeerde beweging werd gemaakt door 
1.2%: zij kozen in het begin van het nieuwe schooljaar na de time-out voor een andere richting 
terwijl zij onmiddellijk na de time-out niet veranderden. Hier dient ten eerste opgemerkt te worden 
dat in het aandeel dossiers waar de jongere niet wijzigde van richting vlak na de time-out, ook de 
dossiers te vinden zijn waarin het schooljaar afliep bij de afronding van de time-out. Ten tweede is 
de overige 35% onbekend omdat ofwel de situatie vlak na de time-out ofwel de situatie bij de start 
van het nieuwe schooljaar, niet bekend was voor de respondent omdat de betrokken leerling niet 
langer in dezelfde school zat.  

Op dezelfde manier kan er gekeken worden naar de wijziging van school: 14.6% wijzigde zowel 
vlak na de time-out als aan de start van het volgende schooljaar van school, terwijl 39.7% in het 
geheel niet van school veranderde. De rest wijzigde ofwel vlak na de time-out (1%), ofwel aan het 
begin van het volgende schooljaar (30.9%). In een aantal gevallen (13.8%) kon de respondent 
hierover in het geheel geen uitsluitsel geven. 

                                                
33 Art. 1 § 3 Besluit Vlaamse Regering 25 mei 2006 betreffende de toekenning van subsidies aan time-
outprojecten voor welzijn en onderwijs, B.S. 17 juli 2006. 
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Eerder werd aangegeven dat 30.2% van de heroriënteringen van studierichting na de time-out het 
resultaat is van de time-out. Dit is ook het geval bij 20.9% van de heroriënteringen aan het begin 
van het volgende schooljaar. Een kleine 25% van de wijzigingen van school vlak na de time-out en 
15.8% bij de start van het volgende schooljaar zijn eveneens het resultaat van de time-out. Binnen 
een time-out wordt vaak de toekomst en de daarmee samenhangende oriëntering van de jongere 
besproken. Wanneer het resultaat van die bespreking aanleiding geeft tot een wijziging van 
studierichting of school, zou in hoofde van de Vlaamse overheid het belang van de leerling moeten 
primeren. Dit onderzoek laat niet toe om hierover een uitspraak te doen. De toch wel hoge graad 
van ‘mobiliteit’ van de doelgroepleerlingen in combinatie met het hoge aantal C- en B-attesten 
roept de vraag op naar meer diepgaand onderzoek.  

1.2.6.3 Effectiviteit op de neutralisatie van de probleemsituatie 

Evolutie van de jongere 

De evolutie van de jongere werd bevraagd op drie vlakken, namelijk het naar buiten gericht 
probleemgedrag, het internaliserend probleemgedrag en zijn relaties met anderen. Er werd aan de 
respondenten gevraagd deze vlakken te evalueren vlak na de time-out en op langere termijn, 
namelijk minstens zes maanden na de time-out. Dit geeft een betere kijk op de evolutie van het 
gedrag van de jongere binnen de gehele probleemsituatie. De afname van het probleemgedrag 
doet veronderstellen dat de probleemsituatie op schoolniveau geneutraliseerd werd. In dat geval 
heeft de time-out bijgedragen tot de de-escalatie van de crisissituatie.  

Alvorens in te gaan op de evolutie, is het aangewezen een woordje uitleg te geven over de 
categorieën ‘niet van toepassing’ en ‘onbekend’. Deze zijn immers belangrijk om in het achterhoofd 
mee te nemen bij de interpretatie van de resultaten van dit vragenblok. Ten eerste werd aan de 
respondent de antwoordmogelijkheid niet van toepassing’ gegeven. Dit antwoordvakje werd relatief 
vaak aangeduid. Vermoedelijk gebeurde dit omdat vooral werd gekeken naar de eventuele 
veranderingen bij de leerlingen die direct gekoppeld kunnen worden aan de probleemsituatie. 
Minder relevante veranderingsprocessen die in de vragen werden verwerkt zoals rouwverwerking, 
bleven mogelijk buiten beschouwing. Dit kan verklaren waarom de vraag vaak als niet relevant 
werd beschouwd. De categorie ‘niet van toepassing’ werd dus zowel bij het naar buiten gericht 
probleemgedrag als bij het geïnternaliseerd probleemgedrag vermoedelijk om die reden vaak 
aangeduid. Bij het evalueren van de evolutie van de relaties, blijkt dat er minder ‘niet van 
toepassing’ werd aangegeven. De respondenten gaan er hier blijkbaar van uit dat een evolutie op 
vlak van relaties wel nodig was voor de betrokken jongere. Dit soort evolutie is van buitenaf ook 
beter herkenbaar en laat zich dus ook makkelijker inschatten.  

Naast een categorie ‘niet van toepassing’, werd er ten tweede de mogelijkheid ‘onbekend’ 
aangeboden. Deze antwoordmogelijkheid werd het meest aangeduid bij de thema’s drugsgebruik, 
drugs dealen, wapendracht, gepest worden, de relatie met medeleerlingen buiten de eigen 
klasgroep en de relatie met de ouders. Deze aspecten in het leven van de jongere blijven dus het 
meest onzichtbaar voor de respondenten. Deze ‘onbekend’-thema’s worden vaker aangestipt 
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wanneer gepolst wordt naar de evolutie op lange termijn dan bij de bevraging naar het effect op 
korte termijn. Vermoedelijk heeft dit vooral te maken met de eerder besproken schoolwijzigingen. 

Voor de details rond de verdeling over de verschillende mogelijke evoluties (zeer negatief tot zeer 
positief) voor de verschillende probleemgebieden zoals fysiek geweld, spijbelen, drugs, etc., 
verwijzen we naar de tabellen in bijlage 4. Hieruit blijkt dat voor alle problematieken de evolutie 
vlak na de time-out gemiddeld neutraal tot positief wordt geëvalueerd, behalve dan voor dealen 
van drugs en rouwverwerking, deze worden negatief geëvalueerd. Op lange termijn zien we een 
evolutie in dezelfde richting, doch iets minder sterk dan op korte termijn. Drugs dealen, 
drugsgebruik, de problematische thuissituatie, psychisch geweld ten opzichte van leerkrachten en 
concentratieproblemen scoren qua evolutie eerder tussen negatief en neutraal. De evolutie die 
men hier meent op te merken scoort dus minder goed. 

Tabel 2.18 op p. 106 laat de verschillende bevraagde problematieken zien met hun gemiddelde 
evolutie op korte en lange termijn. De gemiddelden kunnen liggen tussen 0 en 4, waarbij 0 wijst op 
een zeer negatieve evolutie, 1 op een negatieve evolutie, 2 op een neutrale evolutie (de jongere 
veranderde niet op dit vlak), 3 op een positieve evolutie en 4 op een zeer positieve evolutie. In 
deze tabel wordt zichtbaar dat de resultaten met betrekking op gepest worden, fysiek geweld ten 
opzichte van medeleerlingen, de relatie met de klastitularis en verbaal geweld ten opzichte van 
leerkrachten vlak na de time-out het meest positief geëvalueerd worden. Eveneens op korte termijn 
is er een minder positief effect met betrekking tot concentratieprobleem en drugsgebruik. De 
ingeschatte evolutie op het vlak van  rouwverwerking en drugs dealen is duidelijk negatief.  

Op langere termijn (minstens zes maanden na de time-out) blijkt de time-out het meest effect te 
hebben op het gepest worden, ander internaliserend gedrag, de relatie met de klastitularis en de 
relatie met de klasgroep. Het was aan de respondent om de categorieën ‘ander internaliserend 
probleemgedrag’, ‘ander naar buiten gericht probleemgedrag’ en ‘andere problematische relaties’ 
in te vullen. Hierbij kregen we onder andere volgende invullingen: problemen in de klasgroep, 
verwerking echtscheiding, moeite met zelfbeheersing, agressie ten opzichte van leerling buiten de 
school, assertiviteit, etc.. Niet elke respondent die een bepaalde evolutie voor een ‘ander 
probleemgedrag’ aangaf, deelde ons mee welk ander probleemgedrag hij in gedachte had. Het valt 
op dat de evolutie van wat onder de noemer ‘andere’ wordt verstaan, relatief beter scoort op lange 
dan op korte termijn. Misschien kan dit verklaard worden doordat de respondent gegrepen werd 
door één bepaalde positieve ontwikkeling en daardoor de globale probleemsituatie wat meer uit het 
oog verloor (ook wel het halo-effect genoemd).  

In volgende Tabel 2.18 worden de gemiddelden op korte en lange termijn ook vergeleken. Op deze 
manier wordt zichtbaar hoe de verschillende problemen, in vergelijking met de resultaten op korte 
termijn, op lange termijn evolueerden. Voor de vijf eerste probleemthema’s in de tabel is de 
evolutie positief. Voor de anderen wordt de evolutie negatief ingeschat. De problematieken waarbij 
een gunstige evolutie te noteren viel, zijn ander internaliserend gedrag, andere problematische 
relaties, drugs dealen, rouwverwerking en ander naar buiten gericht probeemgedrag. Elementen 
die relatief stabiel bleven en dus weinig verergerden zijn gepest worden, de moeilijke relatie met de 
medeleerling(en) buiten de klasgroep, problemen met leerstof/studeren, wapendracht, de relatie 
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met de klasgroep en de thuissituatie. Anderzijds kenden het verbaal geweld ten opzichte van 
medeleerlingen, problemen met orde en tucht, de houding tijdens de lessen en het verbaal geweld 
ten opzichte van de leerkrachten een sterkere problematische ontwikkeling op langere termijn in 
vergelijking met de resultaten kort na de time-out. 

Tabel 2.18 Gemiddelde evolutie van de jongere op de probleemthema's op korte en lange termijn 

 
Gemiddelde 
evolutie op 

korte termijn 

Gemiddelde 
evolutie op 

lange termijn 

Verschil in 
evolutie 

Ander internaliserend gedrag 2.265 2.4 0.135 
Andere problematische relaties 2.108 2.192 0.084 
Drugs dealen 1.864 1.938 0.074 
Rouwverwerking 1.962 2 0.038 
Ander naar buiten gericht probleemgdrag 2.172 2.176 0.004 
Gepest worden 2.653 2.642 -0.011 
Relatie met medeleerling(en) buiten de klasgroep 2.351 2.247 -0.104 
Problemen met leerstof/studeren 2.174 2.07 -0.104 
Wapendracht 2.111 2 -0.111 
Relatie met klasgroep 2.411 2.293 -0.118 
Thuissituatie 2.073 1.955 -0.119 
Relatie met ouder(s) 2.248 2.12 -0.128 
Diefstal 2.378 2.229 -0.149 
Drugsgebruik 2.069 1.911 -0.158 
Vandalisme 2.207 2.049 -0.158 
Concentratieprobleem 2.056 1.896 -0.16 
Relatie met klastitularis 2.493 2.296 -0.198 
Depressie 2.301 2.096 -0.205 
Fysiek geweld t.o.v. medeleerlingen 2.586 2.38 -0.206 
Schoolmoeheid/demotivatie 2.238 2.027 -0.211 
Relatie met vakleerkracht(en) 2.436 2.205 -0.23 
Fysiek geweld t.o.v. leerkrachten 2.439 2.195 -0.243 
Spijbelen 2.352 2.1 -0.252 
Pesten 2.452 2.17 -0.282 
Psychisch geweld t.o.v. medeleerlingen 2.45 2.133 -0.317 
Psychisch geweld t.o.v. leerkrachten 2.287 1.969 -0.318 
Verbaal geweld t.o.v. medeleerlingen 2.488 2.138 -0.35 
Problemen met orde en tucht 2.382 2.013 -0.37 
Houding tijdens de lessen 2.479 2.102 -0.376 
Verbaal geweld t.o.v. leerkracht(en) 2.491 2.058 -0.433 

 

Merk op dat bij deze vergelijking tussen korte en lange termijn de gegevens ontbreken van die 
jongeren waarvoor de situatie voor de respondent onbekend is omdat de betrokken leerling van 
school is veranderd. Dit gegeven kan de tendensen nog beïnvloeden. 

Terwijl we hierboven de probleemthema’s afzonderlijk in hun evolutie bekeken hebben, groeperen 
we ze hieronder op de drie vlakken, met name externaliserend probleemgedrag, internaliserend 
probleemgedrag en problematische relaties. In Tabel 2.19 op p. 107 worden de gemiddelden op 
korte en lange termijn naast elkaar gezet. Ook hier geldt dat 0 een zeer negatieve evolutie is, 1 
een negatieve evolutie, 2 een neutrale evolutie (de jongere veranderde niet op dit vlak), 3 een 
positieve evolutie en 4 een zeer positieve evolutie. 
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Tabel 2.19 Gemiddelde evolutie op korte en lange termijn naargelang de probleemcategorieën 

  Korte termijn  Lange termijn 

  
N Gemiddelde 

evolutie  N Gemiddelde 
evolutie 

Externaliserend probleemgedrag 500 2.5  390 2.3 

Internaliserend probleemgedrag 439 2.2  328 2.1 

Problematische relaties 484 2.4  371 2.2 

 

Het valt op dat zowel op het vlak van het externaliserend probleemgedrag (t=10.272; df=384; 
p�.001), het internaliserend probleemgedrag (t=5.406; df=325; p�.001) en de problematische 
relaties en (t=8.151; df=369; p�.001) de gemiddelde evolutie van de jongeren onmiddellijk na de 
time-out significant beter geëvalueerd wordt dan de situatie van de jongere zes maanden na de 
time-out. Het verschil is het grootst bij het naar buiten gericht probleemgedrag, het kleinst bij het 
internaliserend gedrag. Dit laat vermoeden dat time-outs op korte termijn een groter effect hebben 
dan op lange termijn en dat het meest duurzame effect wordt bereikt voor internaliserend 
probleemgedrag. Met betrekking tot het externaliserend gedrag en de problematische relaties 
wordt het effect iets minder duurzaam ingeschat.34 De cijfers wijzen niet op een catastrofale 
terugval maar eerder op een geleidelijk afzwakkend effect.  

Evolutie van de ouders 

De respondenten gaven eveneens hun kijk op de evolutie van de ouders. De details van de 
frequentie van de evolutie van de ouders worden weergegeven als een tabel in bijlage 4. 
Interessanter is het naast elkaar zetten van de gemiddelden van deze deze evolutie op korte en 
lange termijn (zie Tabel 2.20) zoals hierboven bij de jongere. Hieruit blijkt dat ook bij de ouders de 
resultaten afzwakken op langere termijn. Na de time-out evolueren de ouders het meest positief 
inzake hun betrokkenheid op de schoolloopbaan van hun zoon of dochter en in hun contact met de 
school en het CLB. Minder sterk is dit voor hun participatie binnen de school. Op langere termijn 
ziet de rangschikking er hetzelfde uit behalve dat ook hier de categorie ‘evolutie op andere vlakken’ 
op de plaats komt te staan waar de meest positieve evolutie opgemerkt wordt. Ook hier is er 
mogelijk sprake van het halo-effect van één in het oog springende positieve evolutie waardoor de 
globale probleemsituatie zich in de beoordeling meer naar de achtergrond verplaatst.  

 

 

 

                                                
34Hier dient voorzichtig omgesprongen te worden met de uitspraken over het ‘effect’ van de time-out op de 
evolutie van het gedrag van de jongere. Het gedrag kan door de time-out beïnvloed worden, maar er zullen 
ongetwijfeld nog andere factoren meespelen in het uiteindelijke gedrag van de jongere  die niet gevat konden 
worden in het kader van dit onderzoek.  
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Tabel 2.20 Gemiddelde evolutie van de ouders op korte en lange termijn 

 
Gemiddelde 
evolutie op 

korte termijn 

Gemiddelde 
evolutie op 

lange termijn 

Verschil in 
evolutie 

Andere vlakken van evolutie bij ouders 2.214 2.409 0.195 
Participatie binnen de school 2.17 2.142 -0.027 
Betrokkenheid op de schoolloopbaan van de zoon/dochter 2.396 2.34 -0.057 
Contact met het CLB 2.335 2.259 -0.076 
Contact met de school 2.355 2.263 -0.092 
Contact met de hulpverlening 2.305 2.189 -0.116 

 

Voor de ouders bedraagt het gemiddelde zowel op korte termijn als op lange termijn 2.3 (resp. 
N=466 en N=339).  

De respondenten gaven eveneens hun kijk op de evolutie van de ouders. Deze wordt ook hier op 
langere termijn significant slechter beoordeeld dan vlak na de time-out. Deze verschillen tussen de 
korte en lange termijn blijken ook significant te zijn (t=-8.344; df=498; p�.001).  

1.2.6.4 Effectiviteit op de reductie van de gedragsproblematiek 

In voorgaande paragrafen bekeken we de probleemsituatie van de jongere in ruime zin. Dit wil 
zeggen dat we de evolutie nagingen op zoveel mogelijk probleemvlakken voor de jongere. 
Hieronder gaan we na of de gedragsproblematiek van de jongere in enge zin verbeterd is. Dit 
kunnen we achterhalen door het nader onderzoeken van de evolutie op dié problematieken die de 
respondent eerder aangaf als zijnde één van de drie belangrijkste redenen voor time-out. 

Als we de evolutie van de jongeren bekijken op korte en lange termijn voor die problematieken die 
aangegeven werden als één van de hoofdredenen tot het opstarten van de time-out, kunnen we 
algemeen stellen dat hun evolutie op dit vlak niet verschilt van de evolutie op de problematieken 
die niet als hoofdreden tot aanmelding werden aangeduid. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Zo 
valt bij leerlingen, met een probleem van fysiek geweld ten opzichte van leerkrachten als een 
belangrijke reden voor een time-out, op korte termijn een positievere evolutie vast te stellen dan bij 
leerlingen waarvoor dit geen belangrijke aanleiding was voor een time-out (p�.05). Op korte termijn 
blijkt dat jongeren met een pestproblematiek positiever evolueren dan jongeren waarbij dit minder 
belangrijk was (t=-2.371; df=143; p�.05). Voor jongeren bij wie ‘slachtofferschap van pesten’ als 
één van de drie belangrijkste redenen werd aangeduid, blijkt dat deze problematiek zowel op korte 
als op lange termijn vermindert in verhouding tot jongeren die niet omwille van deze problematiek 
zijn aangemeld voor een time-out (resp. t=-3.140; df=69; p�.05 en t=-3.480; df=64; p�.001). 
Jongeren bij wie de problematische relatie met hun ouders als belangrijke reden voor een time-out 
werd aangeduid, maken een positievere evolutie door dan leerlingen waarbij dit niet de hoofdreden 
tot doorverwijzing was (p�.05). Twee jongeren werden naar een time-out verwezen omwille van 
hun problematische relatie met de klastitularis; zij evolueerden minder positief in verhouding tot die 
jongeren waarvoor dit niet de reden was van aanmelding (p�.05).  

 



 

 109 

1.3 Resultaten: verklarende gegevens 

Hierboven werden voornamelijk de data uit de vragenlijst op dossierniveau beschreven. In dit deel 
wordt er op zoek gegaan naar verbanden tussen de kenmerken van de time-outdossiers en de 
verschillende vormen van effectiviteit die in de vragenlijst bevraagd werden.  

1.3.1 Effectiviteit gemeten 

Met de vragenlijst werd getracht om de effectiviteit van de time-outs op vier manieren te vatten. 
Ten eerste wordt gekeken naar de doelen die door de Vlaamse overheid zijn voorop gesteld: het 
gaat er om de jongere in de bestaande onderwijsvoorziening, bij voorkeur in de school en de 
onderwijsvorm of studierichting waarin de jongere ingeschreven was, te re-integreren, tenzij zich in 
het belang van de jongere een andere keuze opdringt35. Ten tweede wordt rekening gehouden met 
de score van de respondent op de mate waarin het door de school vooropgesteld hoofddoel werd 
bereikt. Ten derde is er enerzijds aandacht voor de evolutie van de jongere op het naar buiten 
gericht probleemgedrag, het internaliserend probleemgedrag en zijn relaties met anderen. 
Anderzijds wordt gekeken naar de houding van de ouders. Ten vierde heeft iedere respondent op 
het einde van de vragenlijst een algemene score uitgedrukt voor de mate van effectiviteit van de 
time-out voor de jongere en voor de school met haar eigen doelstelling(en).  

We benadrukken hier nogmaals dat de gemeten effectiviteit in de vragenlijst mede beïnvloed wordt 
door de perceptie van de respondent. De resultaten zijn dus subjectief gekleurd. De mate waarin 
het hoofddoel bereikt werd, de scores op de evolutie van de jongere en de effectiviteitscores die op 
het einde gevraagd werden, worden beïnvloed door de manier waarop de respondent zich voelt en 
terugkijkt op de jongere en het proces van de time-out. Het gaat hier om een subjectieve 
effectiviteit. Hiertegenover staat de objectieve effectiviteit betreffende het behalen van het doel van 
de Vlaamse overheid. Wanneer en op welke manier de jongere van school of richting wijzigt, zijn 
objectieve gegevens. 

De schalen waarmee de subjectieve effectiviteit word gemeten, correleren significant met elkaar 
(p�.001). Dit wil zeggen dat wanneer bijvoorbeeld hoog gescoord wordt voor de mate waarin het 
hoofddoel is bereikt, er eveneens hoog gescoord wordt op de schalen met de effectiviteitscores en 
de evolutie van de jongere en ouders. De schalen hangen dus onderling samen en meten dus 
ongeveer hetzelfde. Het omgekeerde zou onlogisch zou zijn, bijvoorbeeld wanneer er hoog 
gescoord wordt op de positieve evolutie van de jongere en laag op de perceptie van de effectiviteit 
van de time-out. 

Aangezien het hier telkens gaat om de gepercipieerde effectiviteit, is het nuttig te bekijken in 
hoeverre die gepercipieerde effectiviteit eventueel verschilt naargelang van de functie die de 
respondent in de school bekleedt. Zo zou een directeur meer gericht kunnen zijn op het naleven 
van regels, terwijl een leerlingenbegeleider mogelijk meer begaan is met het directe welzijn van de 
jongere. In principe werd de vragenlijst ingevuld door die persoon die binnen de school het nauwst 
                                                
35 Een andere doelstelling van de Vlaamse overheid is het versterken van het schoolteam om schooluitval te 
voorkomen. Op de effectiviteit van de time-out in het kader van dit veranderingsproces wordt uitgebreid op 
ingegaan in het volgende hoofdstuk dat handelt over de data van de vragenlijst op schoolniveau. 
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betrokken was bij de time-out. De directeur kreeg de uitnodiging tot deelname aan de digitale 
vragenlijst toegestuurd. Hem werd gevraagd deze door te geven aan de persoon die het nauwst 
betrokken was bij het betreffende dossier. De vragenlijst opent met de vraag wie de vragenlijst 
invult. De respondent krijgt hierbij de keuze tussen meerdere functies: de directeur, de adjunct-
directeur, de graadverantwoordelijke, de klastitularis, de vakleerkracht, de leerlingenbegeleider en 
de verantwoordelijke binnen de school voor time-out. Er werd slechts door één vakleerkracht een 
vragenlijst ingevuld en bijgevolg werd deze in de volgende analyse niet weerhouden. 

De subjectieve effectiviteit wordt op drie manieren gemeten: de mate waarin het hoofddoel van de 
time-out vooropgesteld door de school behaald werd, de ingeschatte mate van effectiviteit van de  
time-out voor de jongere, voor de school en in het algemeen en tenslotte de wijze waarop de 
respondent de betrokken leerling heeft zien evolueren. Hieronder wordt kort ingegaan op de 
invloed die de functie van de respondent eventueel zou kunnen uitoefenen op die drie metingen.  

De mate waarin het door de school vooropgestelde hoofddoel is bereikt, werd in eerste instantie 
bekeken. Voor de analyse werden de respondenten opgesplitst naargelang van hun functie om 
aldus de door hen toegekende scores te bekijken. Hieruit blijkt dat de respondenten geen 
significant verschillende antwoorden geven. De functie van de respondent heeft met andere 
woorden geen invloed op het beoordelen van de effectiviteit zoals deze in dit onderzoek nagegaan 
wordt. 

Ten tweede blijkt dat de functie van de respondent niet samenhangt met de score die de 
respondent geeft aan de mate van effectiviteit van de time-out voor de jongere. De verdeling van 
de scores is over alle functies gelijk. De functie van de respondent speelt echter wel een rol bij de 
gegeven score voor de ingeschatte effectiviteit van de time-out voor de school (F=4.197; df=5; 
p�.05). Meer bepaald is er een verschil tussen de score van de leerlingbegeleider en deze van de 
verantwoordelijke voor time-out binnen de school. Deze laatste geeft een significant hogere score 
op de effectiviteit van de time-out voor de school (p�.05). De time-outverantwoordelijke binnen de 
school geeft ook op de algemene effectiviteitscore een hoger cijfer dan enkele respondenten met 
een andere functie (F=4.197; df=5; p�.001). De verantwoordelijke voor de time-out binnen de 
school geeft een significant hogere score dan de directeur (p�.05), de graadverantwoordelijke 
(p�.05) en de leerlingbegeleider (p�.05). 

De beoordeling van de effectiviteit met betrekking tot de evolutie die de leerling heeft doorgemaakt, 
geldt ook voor de wijze waarop de al dan niet gewijzigde houding van de ouders wordt 
geëvalueerd: ook hier speelt de functie van de beoordelaar geen rol.  

De parameters voor de objectieve effectiviteitmeting zijn de wijziging van richting, onderwijsvorm 
en school na de time-out en het attest dat de jongere behaalde op het einde van het schooljaar 
waarin de time-out plaatsvond. Deze worden op hun beurt in verband gebracht met de 
verschillende dossierkenmerken van de time-out. 
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1.3.2 Invloed en samenhang met de effectiviteit 

In de volgende paragrafen wordt de invloed nagegaan van de dossierkenmerken, verzameld aan 
de hand van de vragenlijst op dossierniveau, op de objectieve en subjectieve effectiviteit. 
Achtereenvolgens bekijken we de vroegtijdige beëindiging van de time-out en de 
schoolachterstand van de jongere op basis van zijn leeftijd. Daarnaast wordt rekening gehouden 
met het soort initiatief, de medewerking, de samenwerking, de reden tot de time-out en de nazorg 
door de school. De resultaten van dit deel worden overzichtelijk weergegeven in Tabel 2.21 op 
p. 128 voor de relaties van deze dossierkenmerken met de subjectieve effectiviteit en in Tabel 2.22 
op p. 129 voor de relaties van deze dossierkenmerken met de subjectieve effectiviteit. 

1.3.2.1 Vroegtijdige beëindiging en subjectieve effectiviteit 

Bij de vroegtijdige beëindiging van een time-out, blijkt de perceptie van de evolutie van de jongere 
negatiever te zijn dan wanneer de time-out volledig doorlopen wordt. We zagen eerder dat de 
evolutie van de jongere over het algemeen als licht positief beschreven werd. Bij een vroegtijdige 
afbreking van de time-out blijkt dit licht negatief te zijn. Dit verschil manifesteert zich zowel op korte 
als op lange termijn in zijn naar buiten gericht probleemgedrag (resp. t=-4.513; df= 491; p�.001 en 
t=-2.810; df=382; p�.05) en in zijn relaties met anderen (resp. t=-3.450; df=476; p�.001 en t=-
2.166; df=364; p�.05) en enkel op korte termijn in zijn internaliserend probleemgedrag (t=-2.659; 
df=430; p�.05). Enkel de perceptie van de evolutie van het internaliserend probleemgedrag op 
lange termijn verschilt niet naarmate de time-out volledig doorlopen of vroegtijdig afgesloten werd 
(t=-.290; df=321; p>.05). 

Ook bij de gepercipieerde evolutie van de ouders zet deze trend zich door: wanneer de time-out 
volledig doorlopen werd, werd de evolutie van de ouders positiever beoordeeld dan wanneer de 
time-out vroegtijdig afgebroken werd. 

De meest logische gevolgtrekking zou zijn dat een vroegtijdige beëindiging van de time-out een 
minder gunstige evolutie tot gevolg heeft. Men mag hier niet uit het oog verliezen dat het om de 
perceptie van de school gaat. Het is mogelijk dat de school bij het niet afronden van een time-out 
de leerling als oorzaak ziet van de mislukking. Dit perspectief kleurt dan mogelijk de kijk op de 
evolutie en het resultaat van de time-out. Een niet-afronding zou met andere woorden een bepaald 
vooroordeel bij de respondent kunnen uitlokken wat op zijn beurt een effect zou kunnen hebben op 
de beoordeling van de evolutie van de betrokken leerling. 

De vragenlijst verzocht de respondenten om enerzijds een score te geven voor de mate waarin het 
hoofddoel dat door de school werd vooropgesteld, werd bereikt. Anderzijds werd hen gevraagd 
een score te geven voor de mate waarin de time-out effectief is gebleken voor de jongere, voor de 
school en in het algemeen. Ook deze scores liggen significant hoger36 wanneer een time-out 
volledig doorlopen is. De gemiddelde score ligt bij een volledige time-out bij allen tussen 5 en 6, 

                                                
36 Effectiviteitscore voor de jongere: t=-6.837; df=546; p�.001 
Effectiviteitscore voor de school: t=-6.895; df=63.877; p�.001 
Effectiviteitscore in het algemeen: t=-8.034; df=542; p�.001 
Hoofddoel bereikt: t=-7.697; df=544; p�.001 
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terwijl dit gemiddelde daalt naar een score tussen 2 en 3 wanneer de time-out niet volledig werd 
uitgevoerd. 

1.3.2.2 Vroegtijdige beëindiging en objectieve effectiviteit 

Terwijl de vroegtijdige beëindiging van de time-out een effect heeft op de subjectieve effectiviteit, 
hangt het vroegtijdig beëindigen van een time-out niet samen met de objectieve effectiviteit. Dit 
noch met het wijzigen van studierichting, van onderwijsvorm of school als het attest dat op het 
einde van het schooljaar behaald werd. 

1.3.2.3 Schoolachterstand en subjectieve effectiviteit 

Een tweede element dat op dossierniveau werd bekeken, is het aantal jaren schoolachterstand dat 
de jongere doorheen zijn schoolcarrière heeft opgelopen. In de vragenlijst luidde dit als ‘het aantal 
jaren schoolachterstand van de leerling op basis van zijn leeftijd’. Hier kwamen aantallen uit van 0 
tot 5 jaar. Hieronder bekijken we de invloed van deze schoolachterstand op de subjectieve en 
objectieve effectiviteit.  

Een enkelvoudige regressieanalyse laat zien dat de schoolachterstand van de leerling invloed 
heeft op de mate waarin de school aangeeft dat het hoofddoel van de time-out, vooropgesteld door 
de school zelf, bereikt is (t=-2.304; p�.05). Deze invloed van de schoolachterstand op de 
gepercipieerde effectiviteit is negatief: hoe meer jaren schoolachterstand, des te negatiever de 
effectiviteit wordt beoordeeld. Deze heeft ook een invloed op de mate waarin de school overtuigd is 
dat de time-out effectief geweest is voor de jongere (t=-2.886; p�.05). De schoolachterstand oefent 
eveneens invloed uit op de mate waarin de school aangeeft dat de jongere op korte termijn 
geëvolueerd is op vlak van zijn relaties met anderen (t=-2.203; p�.05). Op de andere subjectieve 
indicatoren heeft de schoolachterstand een negatieve invloed, doch deze invloed blijkt niet 
significant. 

1.3.2.4 Schoolachterstand en objectieve effectiviteit 

Het aantal jaren schoolachterstand heeft geen invloed op het veranderen van school na de time-
out of bij aanvang van het schooljaar volgend op dat van de time-out. Verder heeft het ook geen 
invloed op het wijzigen van richting en onderwijsvorm in het schooljaar van de time-out, maar wel 
op het wijzigen van richting of onderwijsvorm aan het begin van het volgende schooljaar na de 
time-out. Hoe groter de schoolachterstand, hoe minder vaak deze jongeren van studierichting 
veranderen in het volgende schooljaar (t=-2.248; p�.05). En hoe meer jaren schoolachterstand de 
jongere heeft opgelopen, des te vaker men van onderwijsvorm verandert bij aanvang van het 
daarop volgende schooljaar (t=2.147; p�.05). Zo blijkt dat leerlingen die geen of een kleinere 
schoolachterstand hebben opgelopen, vaker van richting veranderden maar minder vaak van 
onderwijsvorm. Jongeren die een grotere schoolachterstand hebben opgelopen, wijzigen vaker van 
onderwijsvorm maar minder vaak van studierichting in vergelijking met de jongeren met een 
kleinere schoolachterstand. 

Om de schoolachterstand in verband te brengen met het behaalde attest op het einde van het 
schooljaar waarin de time-out plaatsvond, werden er drie categorieën aangemaakt: een A-attest of 
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toelating om naar het volgende jaar te mogen, een B-attest dat wijst op het inkrimpen van de 
doorstromingsmogelijkheden en een C-attest waarbij iemand wordt geweigerd om door te stromen 
naar het daarop volgende leerjaar. Uit de variantieanalyse blijkt dat het verschil in aantal jaren 
schoolachterstand tussen deze categorieën significant is (F=6.666; df=2; p�.001). Wanneer 
bekeken wordt welke categorieën van elkaar verschillen, blijkt dat het aandeel jongeren met een 
lagere schoolachterstand, beduidend groter is in de categorie A-attest dan in de categorie C-attest. 
De Scheffe’s test laat zien dat enkel deze twee categorieën significant verschillen (p�.05), de 
categorie B-attest verschilt noch van de eerste, noch van de laatste. Leerlingen die deelnemen aan 
een time-out en die reeds een schoolachterstand hebben, lopen dus een hoger risico om nog meer 
schoolachterstand op te lopen. De kans dat dit gebeurt door toedoen van een time-outproject is 
zeer klein. Hoogstwaarschijnlijk vinden we deze trend terug in de gehele jongerenpopulatie. Bij 
gebrek aan gegevens is het niet mogelijk om hierover definitieve uitspraken te doen.  

1.3.2.5 Initiatiefname en subjectieve effectiviteit 

Als derde punt is gezocht naar het verband tussen de actoren die participeerden aan de keuze om 
een time-out op te starten en de effectiviteit ervan. De actoren die de respondenten konden 
aangeven zijn de jongere, de ouders, de school, het CLB en ‘anderen’. Eerst wordt de invloed van 
het initiatief van de verschillende actoren apart bekeken, daarna wordt ingezoomd op de invloed 
van een gezamenlijke beslissing. 

Wanneer het initiatief uitging van de jongere hetzij alleen, hetzij in samenspraak met andere 
actoren, liggen de scores op de effectiviteit van de time-out voor de jongere, voor de school en in 
het algemeen, significant hoger (resp. t=-2.797; df=555; p�.05 en t=-2.620; df=558; p�.05 en t=-
3.655; df=551; p�.001). Wanneer de ouders alleen of in samenspraak met andere actoren het 
initiatief hebben genomen, is er geen significant verschil terug te vinden in de effectiviteitscores. 
De school als initiatiefnemer geeft dan weer wel een verschil in de effectiviteitbeoordeling. De 
respondenten geven significant hogere scores op de effectiviteit van de time-out voor de jongere 
(t=-2.154; df=555; p�.05), de school (t=-2.501; df=51.051; p�.05) en in het algemeen (t=-2.846; 
df=551; p�.05) wanneer de school (mede)initiatiefnemer was voor de time-out. Opvallend is dat 
wanneer het CLB tot de initiatiefnemers behoorde, de effectiviteitscores lager liggen dan wanneer 
deze niet tot de initiatiefnemers behoorde. Toch is dit verband niet significant. Deze verschillen 
kunnen met andere woorden te wijten zijn aan het toeval en zijn dus niet veralgemeenbaar. 

Om de invloed van een gezamenlijke beslissing tussen de actoren na te gaan, werden de dossiers 
opgedeeld in groepen op basis van alle combinaties initiatiefnemers. Zo werden er bijvoorbeeld 
groepen aangemaakt waar de school in samenspraak met de jongere of de school in samenspraak 
met het CLB of de ouders in overleg met de school en het CLB het initiatief namen. De 
combinaties met minder dan vijf dossiers, werden uit de analyse gehouden vermits het onmogelijk 
is om over zo een kleine groep een uitspraak te doen. Het gaat hier om de jongere of de ouders 
die alleen initiatief namen, de jongere en de ouders, de jongere, de ouders en het CLB en tot slot 
de ouders en het CLB. 
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Wanneer deze verschillende groepen aan de hand van een variantieanalyse bekeken worden, 
blijkt dat er tussen geen enkele groep een significant verschil bestaat betreffende de gemiddelde 
effectiviteitscores zoals die door de respondenten aan het eind van de vragenlijst werden gegeven. 
De combinaties van initiatiefnemers zijn met andere woorden niet van belang bij de beoordeling 
van de effectiviteit door de respondent. 

Wie als initiatiefnemer betrokken was, zou invloed kunnen uitoefenen op het gepercipieerde 
resultaat van de time-out. Zo kan worden vastgesteld dat als de jongere beschouwd wordt als 
(mede-)initiatiefnemer, de respondenten meer van oordeel zijn dat het hoofddoel van time-out voor 
de school beter is bereikt (t=-1.976; df=552; p�.05). Hetzelfde geldt wanneer de respondenten van 
oordeel zijn dat het initiatief is uitgegaan van de school of van het CLB. Ook in die gevallen zijn de 
respondenten sneller van mening dat het hoofddoel beter is bereikt. Of de ouders al dan niet 
initiatiefnemer waren, maakt geen verschil in de score die gegeven werd aan de mate waarin het 
hoofddoel van de time-out werd bereikt. Verder wijst een variantieanalyse uit dat het combineren 
van verschillende initiatiefnemers geen invloed uitoefent op het oordeel van de respondenten over 
het resultaat van een time-out, met name of het vooropgestelde hoofddoel is bereikt.  

De participatie van de actoren aan de beslissing tot een time-out kan ook invloed uitoefenen op de 
evolutie van de jongere en de ouders. Indien het initiatief onder andere van de jongere zelf komt, 
wordt de evolutie van het naar buiten gericht probleemgedrag en de relaties met anderen op korte 
termijn beter beoordeeld dan wanneer de jongere niet mee het initiatief nam (resp. t=2.981; 
df=83.943; p�.05 en t=-3.193; df=481; p�.001). Op andere vlakken maakt het initiatief door de 
jongere geen verschil in de evolutie. De betrokkenheid van de ouders bij het initiatief tot een time-
out geeft dan weer enkel een verschil in evolutie bij de ouders op korte termijn: deze is positiever 
wanneer de ouders mee initiatief namen (t=-3.157; df=463; p�.05). Het nemen van het initiatief 
door de school heeft in geen enkel opzicht invloed op de geregistreerde evolutie bij de jongere: de 
gemiddelde evolutie van de jongere in dossiers waar de school initiatief nam, verschilt niet ten 
opzichte van de gemiddelde evolutie van de jongere in dossiers waar dit niet gebeurde. In dossiers 
waarin het CLB participeerde in de keuze tot een time-out is de evolutie van de jongere op alle 
vlakken zowel op korte als lange termijn significant slechter.37 Een mogelijke verklaring hiervoor 
kan zijn dat het CLB vooral in specifieke, moeilijkere dossiers met grotere probleemleerlingen de 
stap zet tot het opstarten van een time-out. Het is aannemelijk dat het net bij deze dossiers veel 
moeilijker is om een positieve evolutie te bereiken met de jongere.  

Het aantal initiatiefnemers blijkt van geen belang voor de evolutie van de jongere: deze verschilt 
niet naarmate het aantal initiatiefnemers.  

 

                                                
37 Evolutie van het naar buiten gericht probleemgedrag: (korte termijn) t=3.354; df= 497; p�.001 en (lange 
termijn) t=3.804; df=388; p�.001 
Evolutie van het internaliserend probleemgedrag: (korte termijn) t=3.101; df=435;p�.05 en (lange termijn) 
t=2.315; df=326; p�.05 
Evolutie van de problematische relaties: (korte termijn) t=2.807; df=481; p�.05 en (lange termijn) t=2.788; 
df=369; p�.05 
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1.3.2.6 Initiatiefname en objectieve effectiviteit 

Wanneer een jongere zelf het initiatief neemt, is er meer kans dat hij hetzij vlak na de time-out, 
hetzij bij de start van het volgende schooljaar, van school wijzigt (t=-2.263; df=75.014; p�.05). Op 
de andere indicatoren, zoals wijziging van studierichting of onderwijsvorm, is er geen verschil te 
vinden naargelang de jongere initiatief neemt of niet. Wanneer de ouders mee beslissen tot een 
time-out, is er significant meer kans dat de jongere na de time-out (zowel vlak na als het volgende 
schooljaar) van onderwijsvorm wijzigt (t=-2.133; df=117.725, p�.05), en minder kans dat de jongere 
vlak na de time-out van school wijzigt (t=2.401; df=162.944; p�.05). Wanneer de school initiatief 
neemt, blijkt dat de leerling vlak na de time-out vaker van school wijzigt dan wanneer de school dit 
niet doet (t=-2.749; df=45.751; p�.05). Een initiatief vanwege het CLB blijkt dan weer significant 
samen te hangen met het niet veranderen van school aan het begin van het schooljaar volgend op 
het schooljaar waar de time-out in plaatsvond (t=4.455; df=375.405; p�.001). Wanneer het CLB 
mee participeert aan de keuze om tot een time-out over te gaan, blijkt de leerling vaker in het 
daarop volgende schooljaar van onderwijsvorm te veranderen (t=-2.132; df=382.998; p�.05). 

Het behaalde attest op het einde van het schooljaar waarin de time-out plaatsvond, staat los van 
het aantal initiatiefnemer(s) tot een time-out. 

1.3.2.7 Draagvlak, motivatie en subjectieve effectiviteit 

Een vierde element dat in verband kan worden gebracht met de effectiviteit is het draagvlak van de 
time-out. Daarom wordt de respondenten gevraagd om uit te drukken in hoeverre de verschillende 
actoren bij aanvang achter de time-out stonden. De actoren die in beeld komen, zijn de jongere, de 
ouders, de schooldirectie, de klastitularis en de vakleerkrachten. Er zal worden bekeken of er een 
verband bestaat tussen de effectiviteit van de time-out met enerzijds de samenstelling en 
anderzijds de grootte van het draagvlak.  

Eerst bekijken we de mate waarin de verschillende actoren samenhangen. We spreken in dit 
verband over multicollineariteit of de samenhang tussen de mate waarin een actor achter de time-
out staat met de mate waarin dit geldt voor een andere actor. Dit principe blijkt van toepassing op 
de houding van de klastitularis en de houding van de vakleerkrachten. De mate waarin beide 
achter de time-out staan, gelijken volgens de respondenten zeer hard op elkaar (r=.850). We 
hoeven bijgevolg één van de twee niet te weerhouden voor de analyse. We kiezen er voor om de 
mate waarin de klastitularis achter de time-out staat te behouden omdat hij een centrale rol speelt 
ten aanzien van de jongere, de vakleerkrachten en de ouders.  

Hoe meer de jongere, de ouders en de school achter de time-out staan, des te positiever de 
effectiviteit van de time-out voor de jongere beoordeeld wordt door de respondenten. Uit de Beta-
waarden van de regressie kan afgeleid worden dat de mate waarin de jongere achter de time-out 
staat de meest positieve invloed heeft op de effectiviteitscore (t=5.568; �=.260; p�.001). Op de 
tweede plaats staat de houding van de schooldirectie (t=2.474; �=.166; p�.05) en op de derde 
plaats is de houding van de ouders van betekenis (t=2.762; �=.132; p�.05). Op de effectiviteitscore 
voor de school heeft de mate waarin de jongere (t=4.044; �=.196; p�.001) en daarna de mate 
waarin de schooldirectie (t=2.470; �=.170; p�.05) achter de time-out staat, de meeste invloed. De 
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mate waarin de jongere (t=4.802; �=.229; p�.001) en de ouders (t=2.812; �=.137; p�.05) achter de 
time-out staan, beïnvloedt de algemene effectiviteitscore die de respondent aan de time-out geeft 
in positieve zin. Ook hier blijkt de houding van de jongere het meest bepalend voor de gegeven 
score. De houdingen van de schooldirectie, de klastitularis en het CLB hebben op deze laatste 
score geen invloed. 

Op dezelfde manier kan er bekeken worden in welke mate de houding van de actoren een invloed 
heeft op de beoordeling van de respondent over de mate waarin het hoofddoel, vooropgesteld door 
de school, bereikt is. Hier blijkt de houding tegenover de time-out vanwege de school (t=2.378; 
�=.158; p�.05), de jongere (t=5.247; �=.246; p�.001) en de ouders (t=3.545; �=.170; p�.001) een 
positieve invloed te hebben op de gegeven score. Ook hier is duidelijk de houding van de jongere 
het meest bepalend voor de score: hoe positiever de houding van de jongere, hoe beter het 
hoofddoel van de time-out bereikt word volgens de respondent. 

Vervolgens wordt er gekeken naar de evolutie van de jongere. Een positieve houding van de 
jongere ten opzichte van de time-out heeft een positieve invloed op de evolutie op het naar buiten 
gerichte probleemgedrag op korte termijn (t=5.063; �=.252; p�.001) en op de evolutie van de 
ouders (t=5.162; �=.110; p�.05). Op lange termijn zijn naast de houding van de jongere (t=4.632; 
�=.259; p�.001) en van de ouders (t=2.402; �=.137; p�.05) ook de houding van de schooldirectie 
(t=2.013; �=.164; p�.05) en van de klastitularis (t=-2.183; �=-.153; p�.05) van belang. Voor bijna 
alle actoren is dit verband positief: een positieve houding heeft een positieve evolutie tot gevolg. 
Het omgekeerde geldt echter voor de klastitularis: hoe positiever de respondent meent dat de 
klastitularis tegenover de time-out staat, hoe negatiever de evolutie van de jongere op lange 
termijn. Het is niet duidelijk hoe dit kan verklaard worden. Mogelijk is de titularis in alle gevallen 
diegene die het zo lang en ver mogelijk opneemt voor ‘zijn leerling’, zelfs al ziet de situatie er 
stilaan hopeloos uit. 

De interpretatie door de respondenten van het internaliserend probleemgedrag van de jongere 
wordt op korte termijn voornamelijk bepaald door de houding van de jongere (t=3.824; �=.202; 
p�.001), van de ouders (t=2.304; �=125; p�.05) en van de klastitularis (t=-2.205; �=-.144; p�.05), 
zij het van deze laatste opnieuw in negatieve zin. Op lange termijn heeft enkel de mate waarin de 
jongere (t=2.237; �=.137; p�.05) en zijn ouders (t=2.298; �=.143; p�.05) achter de time-out staan 
een positieve invloed op de evolutie.  

Op de beoordeling van de evolutie van de problematische relaties van de jongere op korte termijn 
hebben enkel de houding van de jongere (t=5.403; �=.272; p�.001) en de houding van de ouders 
(t=2.178; �=.112; p�.05) een significante invloed. Op lange termijn hebben eveneens deze twee 
factoren een significante invloed op de beoordeling van de respondenten (resp. t=4.843; �=273; 
p�.001 en t=2.603; �=150; p�.05). 

De mate waarin de jongere achter de time-out staat, blijkt met de evolutie op het geëxternaliseerd 
probleemgedrag, het internaliserend probleemgedrag en de problematische relaties, het meest 
samen te hangen. De houding van de jongere is in vergelijking met de andere variabelen, dit wil 
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zeggen de houding van de ouders, de schooldirectie, de klastitularis en het CLB, het meest 
bepalend voor de beoordeling van de evolutie.  

Enkel de houding van de ouders is van significante betekenis voor de beoordeling van hun evolutie 
door de respondent, zowel op korte (t=8.594; �=.424; p�.001) als lange termijn (t=6.911; �=396; 
p�.001). De houding van de jongere, de schooldirectie en het CLB ten aanzien van time-out, heeft 
geen aandeel in het vormen van de beoordeling van deze evolutie. 

1.3.2.8 Draagvlak, motivatie en objectieve effectiviteit  

Hierboven werd de subjectieve effectiviteit van de mate waarin alle afzonderlijke actoren achter de 
time-out staan, besproken. Nu gaan we in op de samenhang van de houding van de actoren met 
de eventuele wijziging van richting, school, onderwijsvorm en het behaalde attest. 

De houding van de actoren ten opzichte van de time-out vertoont geen samenhang met het al dan 
niet wijzigen van richting aansluitend op de time-out. De houding van het CLB hangt wel samen 
met het wijzigen van richting in het schooljaar dat volgt op het jaar waarin de time-out plaatsvond 
(t=2.099; df=207.988; p�.05). Deze heeft ook een invloed wanneer ‘het wijzigen van richting’ over 
beide perioden samen genomen wordt (t=2.406; df=41.695; p�.05). We merken op dat in het 
eerste geval de houding van het CLB een negatief effect heeft: hoe meer zij achter de time-out 
staat, hoe vaker een jongere van richting wijzigt. Voor beide perioden samen heeft de houding van 
het CLB wel een positief effect: hoe meer het CLB achter de time-out staat, hoe minder de jongere 
van richting wijzigt. In verdere analyses wordt zowel het wijzigen op de onderling verschillende 
tijdstippen als het wijzigen over de verschillende perioden heen besproken, wat wijst op het aantal 
wijzigingen in de periode na de time-out tot het volgende schooljaar. Op deze manier krijgen we 
een globaal beeld betreffende de mogelijke wijziging van richting door de jongere in de volledige 
periode na de time-out. Enerzijds zijn er jongeren die na de time-out niet van richting veranderen 
maar die keuze uitstellen tot bij het begin van het volgende schooljaar en anderzijds zijn er 
jongeren die vlak na de time-out een andere richting uitgingen en die als gevolg daarvan niet nog 
eens een nieuwe richting kiezen bij het begin van het schooljaar. Bij het tweede keuzemoment 
handhaven ze dus de eerder genomen beslissing. Door beide referentiepunten samen te nemen, 
worden de beide cruciale perioden onder een noemer geplaatst. Ten slotte moet worden 
aangestipt dat er ook situaties zijn waarbij ‘vlak na de time-out’ hetzelfde betekent als ‘bij het begin 
van het nieuwe schooljaar’ omdat de time-out beëindigd werd op het einde van het schooljaar en 
de jongere binnen dat schooljaar dus niet meer terugkeerde naar zijn school.  

Een interessante vaststelling is dat naarmate de jongere meer achter de time-out staat, hij minder 
snel geneigd is om na de time-out van school te wijzigen (t=-1.982; df=494; p�.05). De houding 
van de andere actoren in dossiers waar de jongere van richting wijzigde, verschilt niet van de 
dossiers waarin de jongere na de time-out niet van richting veranderde. Ook in de dossiers waar 
de jongere het schooljaar na de time-out van school wijzigde, verschilt de houding van de jongere 
tegenover de time-out significant van de dossiers waarin de jongere niet van school veranderde 
(t=-2.984; df=446.370; p�.05). Ook de houding van de ouders heeft hier een aandeel: wanneer hun 
houding positief is ten opzichte van de time-out, wijzigt de jongere minder vaak van school (t=-
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2.675; df=447; p�.05). Over beide tijdstippen heen is er geen significant verband te vinden tussen 
de neiging om al of niet van school te veranderen en de houding van één van de andere actoren 
(schooldirectie, CLB, etc.).  

Wanneer gekeken wordt naar de samenhang tussen de houding van de verschillende actoren en 
keuze om van onderwijsvorm te veranderen, wordt het volgende vastgesteld: de houding van geen 
enkele actor vertoont samenhang met de verandering van onderwijsvorm door de jongere 
onmiddellijk aansluitend op de time-out. Een wijziging in het volgende schooljaar van 
onderwijsvorm hangt dan wel weer samen met de mate waarin de ouders (t=-2.634; df=376; 
p�.05), het CLB (t=-4.178; df=242.135; p�.001) en de schooldirectie (t=-3.931; df=220.201; p�.001) 
achter de time-out stonden: hoe meer ze voor de time-out te vinden waren, hoe vaker de jongere 
wijzigde van onderwijsvorm in het schooljaar na het schooljaar waarin de time-out plaatsvond. 
Ditzelfde gegeven herhaalt zich voor de samenhang van de houding ten opzichte van de time-out 
met de wijziging van onderwijsvorm over beide tijdstippen heen (resp. t=-2.055; df=375; p�.05 en 
t=-2.605; df=248.647; p�.05 en t=-3.696; df=276.274; p�.001). Misschien heeft dit te maken met 
het tot stand komen van een convergente kijk op de mogelijkheden en kansen van de jongere: als 
deze drie partijen elkaar vinden, lukt het wel om de jongere naar een onderwijsvorm te loodsen die 
aansluit bij zijn mogelijkheden (en zijn interesse?). De heroriëntering die hier plaatsvindt, zou met 
andere woorden een positieve inkleuring kunnen hebben.  

Ten slotte gaan we na in hoeverre de mate waarin de actoren achter de time-out staan, 
samenhangen met de behaalde attesten op het einde van het schooljaar. Uit een variantieanalyse 
blijkt dat de houding van de jongere en de klastitularis verschillen naargelang van het behaalde 
attest (resp. F=4.776; p�.05 en F=3.408; p�.05). Een A-attest of de toelating om over te gaan naar 
het volgende jaar gaat gepaard met een positievere houding van de jongere ten opzichte van de 
time-out dan bij een C-attest of een weigering om door te gaan naar het volgende jaar (p�.05). De 
houding van de klastitularis in dossiers waar een leerling een C-attest behaalde, verschilt dan weer 
met die dossiers waar een leerling een B-attest behaalde. Een positieve houding van de 
klastitularis ten opzichte van de time-out, staat in relatie met het vaker behalen van een B-attest 
dan een C-attest (p�.05). Uitspraken over een A-attest kunnen hier niet gedaan worden. In de 
dossiers waar de leerling een A-attest behaalde, is er immers geen verschil in houding van de 
klastitularis vast te stellen. 

1.3.2.9 Medewerking en subjectieve effectiviteit 

Een vijfde kenmerk dat in verband gebracht kan worden met de effectiviteit van de time-out is de 
medewerking van de actoren. De respondenten werd gevraagd voor iedere actor aan te duiden in 
hoeverre die persoon volgens hem heeft meegewerkt aan de time-out. De actoren waren de 
jongere, de ouders, de schooldirectie, de klastitularis, de vakleerkrachten, de klasgroep, eventuele 
medeleerlingen buiten de klasgroep, het CLB en externe hulpverlening. Ook hier werden de 
verschillende actoren onderling bekeken op samenhang. We stellen vast dat de medeleerlingen 
buiten de klasgroep en de leerlingen van de eigen klasgroep een zeer sterke samenhang vertonen 
in hun medewerking. Eén van beide houden we dus uit de analyse. We kiezen om de 
medeleerlingen buiten de klasgroep niet te weerhouden. De antwoordmogelijkheden gingen van 
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‘zeer zwakke medewerking’ tot ‘zeer goede medewerking’. De inzet van alle actoren en hun 
invloed op de effectiviteit wordt hieronder beschreven. 

Enkel de medewerking van de jongere heeft een invloed op de scores die door de respondenten 
gegeven werden op het vlak van de effectiviteit zowel voor de jongere (t=4.356; �=.581; p�.001), 
als voor de school (t=2.807; �=.425; p�.05), als voor de time-out in het algemeen (t=3.212; �=.483; 
p�.05). De effectiviteit van de time-out voor deze elementen wordt beter beoordeeld indien de 
jongere volgens de respondent beter meewerkte.  

Op de gegeven score aan de mate waarin het door de school gestelde hoofddoel bereikt werd, 
heeft enkel de medewerking van de ouders een invloed. Hoe meer de respondent beoordeelt dat 
deze goed meewerkte aan de time-out, hoe positiever het bereiken van het hoofddoel beoordeeld 
word (t=2.588; �=.427; p�.05). 

Op korte termijn is er een significante positieve invloed te vinden van de medewerking van de 
jongere (t=2.422; �=.355; p�.05) op de evolutie van het naar buiten gericht probleemgedrag. Op 
lange termijn vinden we deze invloed niet terug, maar hangt de medewerking van de ouders 
(t=2.384; �=.466; p�.05) samen met de evolutie van het naar buiten gericht probleemgedrag.  

Op de beoordeling van de evolutie van het internaliserend probleemgedrag op korte termijn van de 
jongere hebben zowel een goede medewerking van de jongere (t=2.252; �=.316; p�.05), als die 
van de ouders (t=2.252; �=.316; p�.05), als die van de externe hulpverlening (t=061; �=426; p�.05) 
een positieve invloed. Een goede medewerking van de schooldirectie vertoont een negatieve 
samenhang met de beoordeling van de evolutie van het internaliserend probleemgedrag van de 
jongere (t=-2.490; �=-.561; p�.05). De beoordeling op het internaliserend probleemgedrag op 
lange termijn wordt enkel positief beïnvloed door de medewerking van de ouders (t=2.717; �=.551; 
p�.05). 

De beoordeling van de evoluties van de problematisch relaties op korte termijn wordt beïnvloed 
door de medewerking van de jongere (t=2.515; �=.349; p�.05). De medewerking van de externe 
hulpverlening (t=2.394; �=.354; p�.05) heeft een positief effect en van het CLB een negatief effect 
(t=-2.341; �=-.401; p�.05) op de problematische relaties op lange termijn. Een goede medewerking 
van het CLB vertoont dus samenhang met een negatievere evolutie. Ook hier kan een verklaring 
gezocht worden in de richting van de eerder moeilijkere jongeren waar het CLB een tandje bij zal 
steken. 

Op korte termijn heeft een goede medewerking van de schooldirectie een negatieve invloed op de 
evolutie van de ouders na de time-out (t=-2.250; �=-.505; p�.05) en een goede medewerking van 
de ouders heeft een positieve invloed op de beoordeling van de evolutie van de ouders (t=3.735; 
�=.581; p�.001). Op lange termijn is enkel de invloed van de medewerking van de ouders op de 
beoordeling van hun eigen evolutie nog aanwezig (t=2.711; �=.611; p�.05). Deze samenhang laat 
zich niet eenvoudig verklaren en vraagt om aanvullend onderzoek.  
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1.3.2.10 Medewerking en objectieve effectiviteit 

In de volgende paragrafen wordt de effectiviteit nogmaals vanuit een andere invalshoek benaderd. 
Deze keer wordt gezocht naar de samenhang van de medewerking met de uitkomst van de time-
out en de schoolloopbaan van de jongere. Dit laatste element ligt vervat in het dossier van de 
leerling en geldt als een objectief criterium om de effectiviteit van de time-out na te gaan. Het 
vervolg van de studiecarrière maakt duidelijk of de time-out een positieve bijdrage levert aan het 
studie- en leertraject van de jongere en werpt tevens een licht op de eventuele schooluitval.  

De medewerking van zowel de jongere (t=-2.338; df=468; p�.05) zelf, de klastitularis (t=-2.716; 
df=59.877; p�.05) en de vakleerkrachten (t=-2.337; df=336; p�.05) aan de time-out is positiever in 
dossiers waar de jongere vlak na de time-out niet van richting veranderde dan in de dossiers waar 
de respondent aangaf dat de jongere vlak na de time-out een andere richting koos. De mate 
waarin de verschillende actoren meewerkten aan de time-out, hangt niet samen met een wijziging 
van richting in het volgende schooljaar op dat van de time-out. Over beide perioden heen blijkt de 
mate van de medewerking van de jongere wel te verschillen naarmate de jongere van richting 
wijzigde of niet (t=-4.316; df=311; p�.001). 

De wijziging van school vlak na de time-out valt niet in verband te brengen met de inzet van de 
verschillende actoren tijdens de time-out. De wijziging van school bij aanvang van het volgende 
schooljaar daarentegen blijkt wel samen te hangen met de inzet van de jongere (t=-6.603; 
df=454.191; p�.001), de ouders (t=-4.597; df=406.094; p�.001), de vakleerkrachten (t=-2.363; 
df=321; p�.001) en de medeleerlingen buiten de klasgroep van de jongere (t-2.755=; df=67.392; 
p�.05). Dit wil zeggen dat wanneer de medewerking van deze actoren beter wordt beoordeeld door 
de respondent, de jongere het schooljaar volgend op dat van de time-out, minder vaak van school 
wijzigde. Over beide perioden heen (zowel vlak na de time-out als het volgende schooljaar 
samengenomen) blijkt de medewerking van geen enkele actor significant in verband te staan met 
het wijzigen van school. 

Naast het niet wijzigen van school is ook het niet wijzigen van onderwijsvorm een doel van de 
Vlaamse overheid. De medewerking van de actoren die betrokken werden in de time-out werd ook 
in dit licht bekeken. Hoe positiever de respondent oordeelt over de medewerking van de 
vakleerkracht (t=2.112; df=22.611; p�.05) en de schooldirectie (t=2.980; df=34.816; p�.05), hoe 
minder vaak de leerling vlak na de time-out van onderwijsvorm wijzigde. De medewerking van de 
verschillende actoren blijkt niet samen te hangen met het al dan niet wijzigen van onderwijsvorm 
door de leerling in het schooljaar dat volgde op het schooljaar waar de time-out in plaatsvond. Over 
beide perioden heen, blijkt dat enkel de mate van medewerking van de jongere in de dossiers waar 
de jongere van onderwijsvorm wijzigde, verschilt van de mate van medewerking in de dossiers 
waar de jongere niet van onderwijsvorm wijzigde (t=3.167; df=196.051; p�.05). Een betere 
medewerking van de jongere wijst op het minder wijzigen van onderwijsvorm in de gehele periode 
na de time-out (vlak na de time-out en in het schooljaar volgend daarop samengenomen). 

Ten slotte kan in het kader van de samenhang van de medewerking van de betrokken actoren met 
de objectieve effectiviteit opgemerkt worden dat de medewerking van de jongere (F=17.519; df=2; 



 

 121 

p�.001) en de ouders (F=6.072=; df=2; p�.05) verschilt afhankelijk van het attest behaald op het 
einde van het schooljaar. Zo blijkt dat de medewerking van de jongere positiever werd beoordeeld 
als deze een A-attest (of toelating om over te gaan naar het volgende jaar) behaalde dan wanneer 
hij een C-attest (of geen toelating om over te gaan naar het volgende jaar) kreeg (p�.001). Ook 
tussen het behalen van een B-attest en een C-attest valt er een verschil van medewerking van de 
jongere op te merken (p�.05): de medewerking van de jongere werd positiever beoordeeld in een 
dossier waar de jongere een B-attest behaalde. Of het behalen van het attest de beoordeling van 
de medewerking of de medewerking het behalen van het attest bepaalt, kan op basis van deze 
data niet gezegd worden. De medewerking van de ouders wordt positiever beoordeeld in dossiers 
waarin de jongere op het einde van het schooljaar een A-attest verkreeg dan in de dossiers waar 
de jongere een C-attest behaalde (p�.05). 

1.3.2.11 Samenwerkingsverbanden en subjectieve effectiviteit 

Een zesde element van belang voor het beoordelen van de effectiviteit is de kwaliteit van de 
samenwerkingsverbanden. Hier is de hypothese dat wanneer cruciale actoren beter samenwerken, 
dit ook tot een beter resultaat zal leiden en dus effectief zal zijn. De respondenten werd gevraagd 
een oordeel te geven over enerzijds de samenwerking tussen de school en een aantal actoren en 
anderzijds tussen de ouders, het CLB en de time-outorganisatie. Ook hier werd hen een schaal 
voorgelegd om de door hen gepercipieerde samenwerking weer te geven. De keuzemogelijkheden 
variëren van ‘zeer zwakke samenwerking’ tot ‘zeer goede samenwerking’. 

Een belangrijke vaststelling is dat de mate waarin het hoofddoel wordt bereikt, significant wordt 
beïnvloed door de samenwerkingsverbanden waarin de ouders betrokken zijn. Het gaat dan om de 
samenwerking tussen de school en de ouders (t=3.159; �=.226; p�.001), tussen de ouders en de 
time-outorganisatie (t=3.447; �=237; p�.001) en tussen de ouders en het CLB (t=-2.044; �=-.159; 
p�.05). Wanneer de samenwerking tussen de ouders en het CLB goed verloopt is dit echter, in 
tegenstelling tot de andere samenwerkingsverbanden, van negatieve betekenis voor de 
beoordeling van de score die betrekking heeft op de mate waarin het hoofddoel bereikt werd. Ook 
hier engageert het CLB zich mogelijk het sterkst wanneer de situatie het meest problematisch is, 
wat maakt dat er in deze dossiers minder kans is op een positieve evolutie. 

De eventuele samenhang tussen de subjectieve effectiviteit en de aard van de 
samenwerkingsverbanden kan nog op een andere manier worden nagegaan. Zo kunnen deze ook 
bekeken worden naargelang van de beoordeling die de respondenten aan het eind van de 
vragenlijst gevraagd wordt te geven en die betrekking heeft op de effectiviteit van de time-out voor 
de jongere, de school en in het algemeen. Deze score wordt voornamelijk beïnvloed door de 
samenwerking tussen de ouders en de time-outorganisatie: wanneer deze positief beordeeld 
wordt, ligt de effectiviteitscore met betrekking tot de jongere hoger (t=3.544; �=.279; p�.001). 
Daarnaast heeft de samenwerking tussen de school en de ouders (t=3.145; �=.229; p�.05) en 
tussen de school en de time-outorganisatie (t=2.240; �=.122; p�.05) een positieve invloed op de 
effectiviteitscore voor de jongere. Wanneer de samenwerking tussen de ouders en het CLB positief 
bevonden werd, werd er vaker een lagere score gegeven aan de mate van effectiviteit van de time-
out voor de jongere (t-2.292; �=-.176; p�.05). De hogerop gegeven verklaring is hier mogelijk ook 
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van toepassing. Daarbij zou het kunnen dat in een uitgesproken negatieve situatie, waarin de 
andere partners het min of meer hebben opgegeven, het CLB volop de kaart van de time-out blijft 
trekken. Dit sterke engagement kan echter niet voorkomen dat de situatie niet ten goede keert. 
Daarom blijft de beoordeling door de respondent in dat geval negatief.  

De effectiviteit van de time-out voor de school wordt dan weer enkel positief beïnvloed door de 
samenwerking tussen de ouders en de time-outorganisatie (t=2.784; �=.224; p�.05), tussen de 
school en de time-outorganisatie (t=3.120; �=.174; p�.05) en de samenwerking tussen de school 
en de ouders (t=2.038; �=.148; p�.05). 

De score die gegeven werd aan de effectiviteit van de time-out in het algemeen wordt door de vier 
samenwerkingsverbanden bepaald. De gegeven score ligt hoger naarmate de samenwerking 
tussen de ouders en de time-outorganisatie (t=3.756; �=.291; p�.001), tussen de school en de 
ouders (t=2.954; �=.209; p�.05) en tussen de school en de time-outorganisatie (t=3.181; �=.173; 
p�.05) positiever beoordeeld werd. Ook hier wordt een negatief verband gevonden tussen de 
samenwerking van de ouders met het CLB op de gegeven score (t=-2.384; �=-.181; p�.05). We 
verwijzen nogmaals naar dezelfde hypothetische verklaring, namelijk dat het wellicht om de meest 
moeilijke dossiers gaat. Dit verklaart het uitgesproken engagement van het CLB. Misschien hangt 
de moeilijkheidsgraad van die concrete gevallen ook samen met het mindere engagement van de 
twee andere partijen (ouders, school). De waardering die de respondent in dat geval geeft, zou ook 
gekleurd kunnen zijn door het verschil in zienswijze en appreciatie tussen de school en de ouders 
enerzijds en de CLB-medewerker anderzijds.   

Als laatste onderdeel bekijken we de invloed van de samenwerkingsverbanden op de evolutie van 
de jongere op de verschillende vlakken, zowel op korte als op lange termijn. De samenwerking 
tussen de school en de time-outorganisatie blijkt invloed te hebben op het naar buiten gerichte 
probleemgedrag op korte termijn (t=4.062; �=.240; p�.001) en op lange termijn (t=2.530; �=.176; 
p�.05). Op lange termijn heeft ook de samenwerking tussen de school en de ouders een invloed 
(t=2.077; �=200; p�.05): hoe positiever deze samenwerkingsverbanden, hoe positiever de jongere 
volgens de respondent evolueerde op vlak van het naar buiten gericht probleemgedrag. 

Een goede samenwerking tussen de school en de time-outorganisatie zorgt ook voor een positieve 
beoordeling van de evolutie van de jongere zijn internaliserend probleemgedrag op korte termijn 
(t=2.400; �=.151; p�.05), terwijl een goede samenwerking tussen de school en het CLB eerder 
verband houdt met een  meer negatieve beoordeling (t=-2.027; �=-.132; p�.05). Op langere termijn 
wordt het internaliserend probleemgedrag dan weer voornamelijk beïnvloed door de samenwerking 
tussen de school en de ouders (t=2.121; �=.233; p�.05). 

Op korte termijn evolueren de problematische relaties volgens de respondent positiever wanneer 
de samenwerking tussen de school en de time-outorganisatie goed was (t=3.862; �=.228; p�.001). 
Ook op lange termijn oefent dit samenwerkingsverband in dezelfde zin invloed uit (t=2.957; �=.209; 
�.05). Op korte termijn wordt de beoordeling van de evolutie ook nog mede bepaald door de 
samenwerking tussen de ouders en de time-outorganisatie (t=2.009; �=.184; p�.05).  
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Met betrekking tot de evolutie van de problematische relaties op lange termijn valt ook hier op dat 
de samenwerking tussen de school en het CLB in het oog springt wanneer er een negatieve 
beoordeling wordt gegeven. Wordt de samenwerking tussen school en CLB hoger ingeschat, dan 
blijkt de beoordeling van de evolutie dus ook deze keer significant lager te liggen (t=-2.814;         
�=-.201; p�.05).  

Voor de evolutie van de ouders is blijkbaar zowel op korte als op lange termijn de samenwerking 
tussen de ouders en de school (resp. t=5.074; �=.359; p�.001en t=4.244; �=.386; p�.001) en de 
samenwerking tussen de ouders en de time-outorganisatie (resp. t=3.002; �=.226; p�.05 en 
t=2.619; �=.233; p�.05) belangrijk. Wanneer deze door de respondent positief beoordeeld worden, 
oordeelt de respondent vaker dat hun evolutie ook positief was. 

1.3.2.12 Samenwerkingsverbanden en objectieve effectiviteit 

Naast de subjectieve of gepercipieerde effectmeting, die zonet is afgerond, is er ook de 
samenhang tussen de samenwerkingsverbanden en de objectieve effectiviteit van de time-out die 
moet worden nagegaan. Hier wordt nader bekeken in hoeverre de beoordeelde kwaliteit van de 
samenwerking samengaat met bepaalde wijzigingen in de schoolloopbaan na de time-out. 

Er is geen correlatie tussen het wijzigen van richting, zowel vlak na de time-out als in het 
schooljaar erop, en de samenwerkingsverbanden. De mate waarin er volgens de respondent wordt 
samengewerkt, is niet verschillend tussen de dossiers waar de leerling van richting wijzigde en de 
dossiers waar dit niet gebeurde. Wanneer deze wijziging over beide perioden bekeken wordt, blijkt 
dat wanneer een samenwerking tussen de school en het CLB (t=2.112; df=42.405; p�.05) en 
tussen het CLB en de time-outorganisatie (t=2.167; df=263; p�.05) goed verloopt, er minder 
wijzigingen van richting plaatsvinden. 

Bij de wijziging van school vlak na de time-out en de wijziging van school over beide perioden heen 
(vlak na de time-out en het schooljaar na de time-out samen bekeken), is de beoordeelde kwaliteit 
van de samenwerkingsverbanden niet van belang. Een verandering van school aan het begin van 
het schooljaar volgend op dat van de time-out, wordt evenwel significant beïnvloed door de 
medewerking van bijna alle actoren. Zo blijkt dat wanneer de samenwerking positiever is tussen de 
school en de ouders (t=-3.306; df=436.012; p�.001), tussen de school en de time-outorganisatie 
(t=-2.160; df=462.931; p�.05), tussen de ouders en de time-outorganisatie (t=-2.516; df=393.444; 
p�.05) en tussen de ouders en het CLB (t=-2.509; df=369.380; p�.05), de jongere minder vaak van 
school wijzigt. De samenwerking tussen de school en het CLB (t=2.858; df=388.966; p�.05) is 
echter van omgekeerde betekenis: wanneer deze samenwerking als goed gepercipieerd wordt, 
blijkt de jongere vaker van school te wijzigen in het schooljaar na dat van de time-out. Hogerop 
werd hieromtrent al een hypothetische verklaring aangereikt.  

De objectieve effectiviteit werd ook bekeken in relatie tot de wijziging van onderwijsvorm vlak na de 
time-out, in het volgende schooljaar en over beide perioden samen. Hier blijkt dat de wijziging van 
onderwijsvorm vlak na de time-out positief samenhangt met de samenwerking tussen de ouders en 
de time-outorganisatie: hoe beter ze samenwerken, hoe minder de jongere vlak na de time-out 
naar een andere onderwijsvorm overstapt (t=-2.343; df=438; p�.05). De samenwerking tussen de 
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school en de time-out-organisatie hangt samen met de wijziging van onderwijsvorm vlak na de 
time-out (t=2.890; df=38.565; p�.05). Er wordt vaker gewijzigd van onderwijsvorm bij een goede 
samenwerking. De wijziging van onderwijsvorm in het schooljaar na dat van de time-out staat ook 
in negatieve verhouding tot de samenwerking tussen de school en het CLB: hoe beter deze 
samenwerken volgens de respondent, hoe vaker de jongere een volgend schooljaar wijzigt van 
onderwijsvorm (t=-2.361; df=223.276; p�.05). Deze trend is ook door te trekken wanneer we de 
wijziging van onderwijsvorm over beide tijdstippen heen bekijken: hoe beter de samenwerking 
tussen de school en het CLB wordt beoordeeld (t=-2.683; df=265.979; p�.05), hoe vaker de 
jongere van onderwijsvorm wijzigt na de time-out, hetzij onmiddellijk, hetzij bij aanvang van het 
daarop volgende schooljaar.  

Er is geen samenhang gevonden tussen de attesttoekenning op het einde van het schooljaar en de 
verschillende samenwerkingsverbanden. 

1.3.2.13 Reden tot time-out en subjectieve effectiviteit 

Er werden drie categorieën aangehaald van redenen voor een time-out: het naar buiten gericht 
probleemgedrag, het internaliserend probleemgedrag en de relaties van de jongere. De door de 
respondenten aangehaalde drie belangrijkste redenen voor de beslissing tot time-out werden 
volgens deze drie categorieën ingedeeld (cf. frequentietabel p. 95). Op basis van die uitfiltering kan 
worden bekeken of er samenhang bestaat met de effectiviteit van de time-out. 

We moeten constateren dat er geen verschillen op te merken zijn op alle vlakken van de evolutie 
van de jongere naarmate de omschreven problematiek. De scores die de respondent gaf aan de 
effectiviteit van de time-out voor de jongere, de school en in het algemeen, verschillen eveneens 
niet naargelang van deze categorieën. Zo meldt de correspondent geen verschil in effectiviteit 
naargelang het gaat om een leerling met naar buiten gericht of naar binnen gericht 
probleemgedrag of een combinatie van de twee of drie categorieën. Dit geldt eveneens voor de 
mate waarin het hoofddoel volgens de respondent is bereikt. De achterliggende problematiek 
speelt hierbij geen rol.  

1.3.2.14 Reden tot time-out en objectieve effectiviteit 

Het al dan niet wijzigen van school, van richting of onderwijsvorm blijkt eveneens niet te verschillen 
naargelang van de omschreven problematiek.  

De leerlingen die deelnamen aan een time-out vanuit een combinatie van de drie hoger vermelde 
probleemgebieden, verkrijgen doorgaans meer een A-attest (51.9%; N=14) dan een B- of een C-
attest. Dit is ook het geval bij een combinatie van externaliserend probleemgedrag en 
problematische relaties (62.2%; N=28) en eveneens bij externaliserend probleemgedrag op zich 
(55.2%; N=122). Bij een time-out als gevolg van een combinatie van externaliserend en 
internernaliserend probleemgedrag, verkreeg de leerling vaker een C-attest (50%; N=71). Dit geldt 
eveneens voor leerlingen met enkel naar binnen gericht probleemgedrag (36.8%; N=7), al dan niet 
in combinatie met problematische relaties (45.5%; N=5). Deze verschillen blijken significant 
(X²=37.033; df=10; p�.001). 
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1.3.2.15 Aantal maatregelen tijdens nazorg en subjectieve effectiviteit 

Ten slotte wordt de nazorg door de school van naderbij bekeken. Hier kunnen we zowel het aantal 
maatregelen dat de school achteraf naar de jongere toe ondernam, als de aard van de genomen 
maatregelen in verband gebracht worden met de effectiviteit van de time-out. 

Het aantal maatregelen blijkt volgens een lineaire regressie een omgekeerde invloed te hebben op 
de scores die de respondent gaf aan de mate van effectiviteit van de time-out voor de jongere, de 
school en de effectiviteit in het algemeen. Wanneer de school meer maatregelen nam voor de 
jongere na de time-out, oordeelt de respondent vaker dat de time-out minder effectief was voor de 
jongere (t=-3.675; �=-.161; p�.001), voor de school (t=-2.726; �=-.120; p�.05) en in het algemeen 
(t=-3.434; �=-.151; p�.001). 

Hetzelfde geldt voor het hoofddoel vooropgesteld door de school: hoe meer maatregelen de school 
voor de jongere ondernam, hoe minder de respondent ervan overtuigd is dat het hoofddoel bereikt 
was (t=-3.954; �=-.173; p�.001). 

Een derde manier om de subjectieve effectiviteit van de time-out voor de jongere te bekijken is de 
evolutie van de jongere na de time-out. Opvallend is hier dat het aantal maatregelen dat door de 
school genomen werd na de time-out, steeds een significant verband vertoont met de evolutie op 
lange termijn, maar ook hier in negatieve zin. Hoe meer maatregelen, hoe negatiever de 
respondent de evolutie van de jongere op lange termijn met betrekking tot zijn naar buiten gericht 
probleemgedrag (t=-4.546; �=-.228; p�.001), zijn internaliserend probleemgedrag (t=-2.914;       
�=-.161; p�.05) en zijn problematische relaties (t=-5.102; �=-.259; p�.001) beoordeelt.  

Op korte termijn is er geen samenhang tussen het aantal maatregelen en de evolutie op de 
verschillende vlakken. De respondent werd gevraagd de evolutie van de jongere te beoordelen 
vlak na de time-out. Op dat moment kunnen de extra maatregelen uiteraard nog geen effect 
hebben. Het feit dat op korte termijn geen effect en op lange termijn een negatief effect te 
bekennen valt, lijkt op het eerste zicht onlogisch. Hier kunnen echter de verwachtingen van de 
respondent ten aanzien van de genomen maatregelen een rol spelen, de gedachte dat een grote 
investering wel tot positieve resultaten moet leiden. Deze kunnen dan op hun beurt misschien 
moeilijker door de jongere in te lossen zijn. Het inzetten van veel maatregelen kan ook wijzen op 
de ernst en hardnekkigheid van de problematiek. De hoeveelheid maatregelen drukt in dat geval 
de grote (be)zorg(dheid) van de school uit. Het desondanks negatieve resultaat maakt duidelijk dat 
de professionele inspanning van de school niet volstaat om een positief effect te genereren. In 
zulke situaties is er nood aan bijkomende, professionele hulp en doet men er wellicht goed aan om 
de schoolinterne zorg/ondersteuning niet verder uit te putten.  

De bijkomende maatregelen voor de leerling hebben geen invloed op de beoordeling door de 
respondenten van de evolutie van de ouders, noch op korte, noch op lange termijn.  

1.3.2.16 Aantal maatregelen tijdens nazorg en objectieve effectiviteit 

Of de school veel of weinig extra maatregelen nam na de time-out, hangt niet samen met het al 
dan niet wijzigen van richting vlak na de time-out, het volgende schooljaar of over de beide 
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perioden heen. Ook het wijzigen van school gebeurt vlak na de time-out niet significant meer of 
minder bij meer ondernomen maatregelen in het kader van de nazorg door de school.  

De wijzingen van school aan het begin van het schooljaar na de time-out blijkt wel samen te 
hangen met het aantal ondernomen maatregelen: hoe meer maatregelen ondernomen werden, 
hoe vaker de leerling van school veranderde (t=2.619; df=215; p�.05). Ditzelfde patroon zet zich 
voort voor de wijziging van onderwijsvorm: een wijziging vlak na de time-out en over de gehele 
periode tot het begin van het volgende schooljaar gaat niet samen met het aantal maatregelen 
voor de jongere. Een wijziging in het begin van het schooljaar na de time-out hangt wel significant 
samen met het aantal maatregelen: voor een leerling die het schooljaar start in een andere 
onderwijsvorm dan deze waar hij de time-out in startte, werden minder maatregelen door de school 
ondernomen (t=2.992; df=474; p�.05). 

Leerlingen die op het einde van het schooljaar een A-attest behaalden of mochten doorstromen 
naar het volgende jaar, blijken minder extra maatregelen vanwege de school te hebben gekregen 
(F=10.403; df=2; p�.05). Bij leerlingen die een B-attest (p�.001) of een C-attest (p�.05) kregen, 
blijken er significant meer maatregelen te zijn genomen.  

1.3.2.17 Aard van de maatregelen tijdens de nazorg en subjectieve effectiviteit 

In de vorige paragraaf werd de nazorg van de school kwantitatief bekeken. Het aantal maatregelen 
zegt nog niets over de aard van de maatregelen. Het uitgangspunt is dat maatregelen die meer 
leerlingengericht zijn, de jongere beter in zijn evolutie ondersteunen. Een jongere die in de time-out 
een start genomen heeft van aanpassing, kan beter verder intensief begeleid worden op een 
manier die de leerling toelaat verder te ontwikkelen dan aangepakt te worden met 
school(norm)gerichte maatregelen. Hoger werd een reeks van tweeëntwintig maatregelen 
geordend op een continuüm van school(norm)- tot leerlingengerichtheid aan de hand van criteria 
uit de literatuurstudie (zie deel I, theoretisch luik), en werd er een score aan toegekend van 1 tot 
22. De meest leerlingengerichte maatregel krijgt het hoogste cijfer. Zo werd er een schaal 
verkregen waarbij een lage score wijst op een school(norm)gericht pakket aan maatregelen en een 
hoge score op een meer leerlingengericht pakket.   

We bekijken dit nu in relatie tot de subjectieve en de objectieve effectiviteit. Uit deze analyses blijkt 
voor de subjectieve effectiviteit dat de meer leerlingengerichte maatregelen in een positieve 
correlatie staan met zowel de scores die de respondent geeft aan de mate waarin de time-out 
effectief was voor de jongere (t=5.354; �=.233; p�.001), de school (t=4.617; �=-.201; p�.001) en in 
het algemeen (t=5.403; �=.235; p�.001) als op de score die de respondent geeft aan de mate 
waarin het hoofddoel bereikt werd (t=4.733; �=-.207; p�.001). Hoe meer leerlingengericht de 
school met de leerling omging, des te positiever de scores van de respondenten. 

De aard van de maatregelen hebben dezelfde positieve betekenis voor de evolutie van de jongere 
en van de ouders. Hoe meer leerlingengericht het pakket genomen maatregelen blijkt, des te 
positiever de evolutie van de jongere beoordeeld wordt op zowel korte als lange termijn op vlak 
van het naar buiten gericht probleemgedrag (resp. t=6.170; �=.271; p�.001 en t=5.918; �=.293; 
p�.001), het internaliserend probleemgedrag (resp. t=4.457; �=.212; p�.001 en t=3.771; �=.207; 
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p�.001) en zijn problematische relaties (resp. t=7.531; �=.329; p�.001 en t=7.939; �=.387; p�.001). 
Ook bij de ouders wordt een positievere evolutie gemeld op korte en op lange termijn wanneer de 
school meer leerlingengericht omging met de leerling bij zijn terugkeer van de time-out (resp. 
t=3.894; �=.181; p�.001 en t=4.005; �=.217; p�.001). 

1.3.2.18 Aard van de maatregelen tijdens de nazorg en objectieve effectiviteit 

Er is geen samenhang tussen de aard van de maatregelen en het wijzigen van richting. Ook het 
wijzigen van onderwijsvorm vlak na de time-out, in het begin van het volgende schooljaar of over 
de beide perioden heen, blijkt niet samen te hangen met de aard van de maatregelen. Opvallend is 
wel dat voor een leerling die van school wijzigde vlak na de time-out (t=-2.799; df=89.19328; 
p�.05), bij de start van het nieuwe schooljaar (t=-3.828; df=428; p�.001) of over de gehele periode 
heen gezien (t=-2.551; df=65.740; p�.05), het pakket ondernomen maatregelen meer 
school(norm)gericht was. Mogelijk zien we hier dat scholen de keuze maken of zich genoodzaakt 
voelen om meer sturend op te treden. De moeilijkste situaties zorgen er ook voor dat iedereen 
stilaan onder druk komt staan. In dat geval zal de schoolleiding ook rekening moeten houden met 
de belangen en de beleving van de klasgroep, de leraren en van andere schoolbetrokkenen. Het 
wordt dan moeilijker om zich af te stemmen op het belang van de betrokken leerling.   

Het verkrijgen van een A-, B- of C-attest hangt niet samen met het soort maatregelen dat een 
leerling mocht ontvangen. 

1.3.3 Overzicht relaties van dossierkenmerken met de effectiviteit 

Op de volgende pagina’s worden voorgaande resultaten samengevat in twee tabellen. Tabel 2.21 
op p. 128 geeft de dossierkenmerken weer in functie van de subjectieve effectiviteit en Tabel 2.22 
op p. 129 geeft de dossierkenmerken weer in functie van de objectieve effectiviteit. Een kort 
woordje uitleg om de tabellen gemakkelijk te kunnen interpreteren lijkt nuttig. De significante 
relaties worden aangegeven met ++, +, - en --. Deze wijzen enerzijds op het significantieniveau en 
anderzijds op hoe de relatie bekeken moet worden (positief of negatief). Zo laat de eerste tabel 
zien dat indien de jongere mede initiatiefnemer is, het hoofddoel van de school beter bereikt werd 
of wanneer de ouders goed samenwerken met de school, de evolutie van de jongere op zijn 
externaliserend probleemgedrag op lange termijn positiever beoordeeld wordt. De tweede tabel 
dient op dezelfde wijze geïnterpreteerd te worden, toch moet men voorzichtig zijn: de mintekens 
staan vaak voor een negatief verband, en dus een positief gevolg. Bij wijze van voorbeeld blijkt dat 
wanneer de jongere meer positief staat ten opzichte van de time-out, minder van school wijzigt het 
volgende schooljaar. Dit negatieve verband is in het licht van de doelen van de Vlaamse overheid 
uiteraard positief. Het attest op het einde van het schooljaar werd voor de volledigheid opgenomen 
in de tabel, maar dient samen met de beschreven resultaten bekeken te worden. De plus- en 
mintekens staan hier voor het feit of de jongere vaker een hoger of lager attest behaald naargelang 
van het omschreven dossierkenmerk. 
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Tabel 2.21 Samenvatting relaties bevraagde dossierkenmerken met subjectieve effectiviteit 

  Doel school   Effectiviteitsscores   Evolutie jongere   Evolutie ouders 
             externaliserend    internaliserend   relaties     
      jongere School alg.   KT LT   KT LT   KT LT    KT LT 
Volledig doorlopen van de time-out ++  ++ ++ ++  ++ +  + n.s.  ++ +  + + 
Jongere meer schoolachterstand bij aanvang -  - n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  - n.s.  n.s. n.s. 
Initiatief door…                                   
jongere +  + + ++  + n.s.  n.s. n.s.  ++ n.s.  n.s. n.s. 
school +  + n.s. +  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s. 
ouders n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  + n.s. 
CLB +  n.s. n.s. n.s.  - - - -  - -  - -  n.s. n.s. 
Positievere houding t.o.v time-out van ...                                   
jongere ++  ++ ++ ++  ++ ++  ++ +  ++ ++  n.s. n.s. 
ouders ++  + n.s. +  + +  + +  + +  ++ ++ 
directie +  + + n.s.  n.s. +  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s. 
klastitularis n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. -  - n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s. 
CLB n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s. 
Goede medewerking door …                                   
jongere n.s.  ++ + +  + n.s.  + n.s.  + n.s.  n.s. n.s. 
ouders +  n.s. n.s. n.s.  n.s. +  + +  n.s. n.s.  + + 
directie n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s.  - n.s.  n.s. n.s.  - n.s. 
klastitularis n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s. 
vakleerkracht n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s. 
klasgroep n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s. 
medeleerlingen buiten de klasgroep n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s. 
CLB n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. -  n.s. n.s. 
externe hulpverlening n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. +  n.s. n.s. 
Goede samenwerking tussen …                                   
ouders - school +  + + +  n.s. +  n.s. +  ++ ++  ++ ++ 
ouders - time-out/hergo-organisatie ++  ++ + ++  n.s. n.s.  n.s. n.s.  + n.s.  + + 
ouders - CLB -  - n.s. -  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s. 
school - time-out/hergo-organisatie n.s.  + + +  ++ +  + n.s.  ++ +  n.s. n.s. 
school - CLB n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s.  - n.s.  n.s. -  n.s. n.s. 
CLB - time-out/hergo-organisatie n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s.  n.s. n.s. 
Maatregelen tijdens nazorg door school                                   
Meer maatregelen genomen - -  - - - - -  nvt - -  nvt -  nvt - -  n.s. n.s. 
Maatregelen meer leerlingericht ++   ++ ++ ++   ++ ++   ++ ++   ++ ++   ++ ++ 

++ positieve samenhang p�.001 + positieve samenhang p�.05 
 - - negatieve samenhang p�.001 - negatieve samenhang p�.05 
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Tabel 2.22 Samenvatting relaties bevraagde dossierkenmerken met objectieve effectiviteit 

  Wijziging richting   Wijziging onderwijsvorm   Wijziging school Attest 

  na time-out volgend 
schooljaar 

totale 
periode   na time-out volgend 

schooljaar 
totale 

periode   na time-out volgend 
schooljaar 

totale 
periode   

Volledig doorlopen van de time-out n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s. 
Jongere meer schoolachterstand bij aanvang n.s. - n.s.  n.s. + n.s.  n.s. n.s. n.s. - - 
Initiatief door …                         
jongere n.s. n.s. +  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s. 
school n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s.  + n.s. n.s. n.s. 
ouders n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. +  - n.s. n.s. n.s. 
CLB n.s. n.s. n.s.  n.s. + n.s.  n.s. - n.s. n.s. 
Positievere houding t.o.v time-out van ...                         
jongere n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s.  - - n.s. + 
ouders n.s. n.s. n.s.  n.s. + +  n.s. - n.s. n.s. 
directie n.s. n.s. n.s.  n.s. ++ ++  n.s. n.s. n.s. n.s. 
klastitularis n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s. + 
CLB n.s. + -  n.s. ++ +  n.s. n.s. n.s. n.s. 
Goede medewerking door …                         
jongere - n.s. - -  n.s. n.s. -  n.s. - - n.s. + 
ouders n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. - - n.s. + 
directie n.s. n.s. n.s.  - n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s. 
klastitularis - n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s. 
vakleerkracht - n.s. n.s.  - n.s. n.s.  n.s. - n.s. n.s. 
klasgroep n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s. 
medeleerlingen buiten de klasgroep n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. - n.s. n.s. 
CLB n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s. 
externe hulpverlening n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s. 
Goede samenwerking tussen …                         
ouders - school n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. - - n.s. n.s. 
ouders - time-out/hergo-organisatie n.s. n.s. n.s.  - n.s. n.s.  n.s. - n.s. n.s. 
ouders - CLB n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s.  n.s. - n.s. n.s. 
school - time-out/hergo-organisatie n.s. n.s. n.s.  - n.s. n.s.  n.s. - n.s. n.s. 
school - CLB n.s. n.s. -  n.s. - -  n.s. + n.s. n.s. 
CLB - time-out/hergo-organisatie n.s. n.s. -  n.s. n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s. 
Maatregelen tijdens nazorg door school                       
Meer maatregelen genomen n.s. n.s. n.s.  n.s. - n.s.  n.s. + n.s. - - 
Maatregelen meer leerlingericht  n.s. n.s.   n.s.   n.s.   n.s. n.s.    - - - - n.s. 

++ positieve samenhang p�.001 + positieve samenhang p�.05 
- - negatieve samenhang p�.001 - negatieve samenhang p�.05 
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1.3.4 Onderlinge invloed effectiviteitcriteria 

Hierboven bekeken we op welke manier de verschillende kenmerken van een time-outdossier 
invloed hebben op of samenhang vertonen met de verschillende soorten metingen van effectiviteit.  

In dit deel wordt er ingegaan op hoe de effectiviteitscores invloed uitoefenen op elkaar. Dit meer 
bepaald bij de scores die door de respondent gegeven worden op het einde van de vragenlijst over 
de mate van effectiviteit voor de jongere, de school en in het algemeen. Deze drie scores werden 
bevraagd omdat dit onderzoek zich ten eerste toespitst op de effectiviteit van de time-out voor de 
jongere en ten tweede op de effectiviteit van de time-out voor de school. Een time-out hoort op 
beide vlakken in te grijpen en een effect te hebben.  

De algemene score werd gevraagd om na te gaan in hoeverre de respondenten het effect van de 
time-out op de jongere of het effect van de time-out op de school laat doorwegen in zijn 
‘eindscore’. Hiervoor wordt er een regressieanalyse uitgevoerd. Vooraleer deze uit te voeren, gaan 
we de multicollineariteit na: de score op de effectiviteit voor de jongere en de score op de 
effectiviteit voor de school moeten immers iets apart meten, ze mogen onderling niet afhankelijk 
zijn. Uit een bivariate correlatie blijkt dat beide samen hangen: wanneer de time-out voor de 
jongere als effectief aanzien wordt, wordt die ook voor de school als effectief beschouwd. 
Niettegenstaande deze samenhang meten beide elementen niet volledig hetzelfde. De 
correlatiecoëfficiënt is klein genoeg om de invloed van beide schalen te berekenen op de 
algemene effectiviteitscore. 

Uit de regressieanalyse blijkt dat de effectiviteit van de time-out voor de jongere en de effectiviteit 
van de time-out voor de school samen 85.2% van de variantie van de algemene effectiviteitscore 
verklaren. Dit wil zeggen dat de eindscore voor een kleine 15% verklaard moet worden door 
andere factoren dan de bereikte effectiviteit voor de jongere en de school. De gepercipieerde 
effectiviteit van de time-out voor de jongere blijkt meer doorslaggevend te zijn voor het bepalen van 
de algemene score (t=23.572; �=.587; p�.001). Dat wil zeggen dat de respondenten de effectiviteit 
van de time-out voor de jongere belangrijker vinden om van een geslaagde time-out te spreken 
dan de effectiviteit die door de time-out voor de school is bereikt (t=17.639; �=.425; p�.001). 

Ten tweede kan de score die gegeven wordt aan de effectiviteit van de time-out voor de jongere, 
beïnvloed worden door de evolutie van de jongere. Hiervoor worden de verschillende 
evolutievlakken (naar buiten gericht probleemgedrag, internaliserend probleemgedrag en 
problematische relaties) op zowel korte als lange termijn getest op multicollineariteit waaruit blijkt 
dat ze alle onafhankelijk van elkaar te beschouwen zijn. Uit de regressieanalyse blijkt vervolgens 
dat 54% van de variantie van de score die de respondent gaf aan de effectiviteit van de time-out 
voor de jongere, te verklaren valt door de evolutie van de jongere op de bevraagde vlakken. De 
score wordt op de eerste plaats het meest beïnvloed door de evolutie van het naar buiten gericht 
probleemgedrag op korte termijn (t=3.748; �=.262; p�.001) en op de tweede plaats door de 
evolutie van de problematische relaties op korte termijn (t=2.696; �=.211; p�.05) en op de derde 
plaats door de evolutie van de problematische relaties op lange termijn (t=2.180; �=.175; p�.05). 
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Dit lijken de drie evolutievlakken te zijn die het meest in het oog van de respondent springen en 
bijgevolg het meest de gepercipieerde effectiviteit bepalen. 

Ten derde kan op diezelfde manier de invloed van de evolutie van de jongere op de verschillende 
vlakken nagegaan worden op de mate waarin de time-out effectief was voor de school. De 
variantie van deze score wordt door de evolutie voor 41.3% verklaard, wat dus minder is dan bij de 
score op de effectiviteit van de time-out voor de jongere. Ook hier komt de beoordeling op de 
evolutie van het naar buiten gericht probleemgedrag op korte termijn naar voor als grootste 
voorspeller (t=3.154; �=.255; p�.05): hoe positiever de evolutie, hoe hoger de score op de 
effectiviteit van de time-out voor de school. Op de tweede en laatste plaats staat de evolutie op de 
problematische relaties op korte termijn (t=2.269; �=.207; p�.05).  

1.4 Besluit 

In dit hoofdstuk werden de gegevens van de vragenlijst op dossierniveau nader bekeken en 
geanalyseerd. De respons op deze vragenlijst bedraagt 34.3%. Dit is de verhouding van het aantal 
ontvangen vragenlijsten ten opzichte van het aantal jongeren die in de schooljaren 2006-2007 en 
2007-2008 aan een time-out hebben deelgenomen. De steekproef van deze vragenlijst blijkt 
enerzijds niet representatief te zijn voor de populatie voor provincie, onderwijsnet, onderwijsvorm 
van de jongere en schooljaar. Anderzijds blijkt de steekproef wel representatief te zijn voor de 
leeftijd, het geslacht en het soort time-out. De niet-representativiteit voor provincie, onderwijsnet en 
onderwijsvorm is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat dit zaken zijn op schoolniveau en 
sommige scholen grote aantallen vragenlijsten dienden in te vullen en andere dan weer slechts 
enkele. Het is begrijpbaar dat de scholen niet bereid zijn om bijvoorbeeld dertig vragenlijsten in te 
vullen, maar dit kan wel een grote onderrepresentativiteit tot gevolg hebben van de dossiers 
naargelang van het onderwijsnet, de provincie of de onderwijsvorm van de leerling. De niet-
representativiteit is te wijten aan het feit dat het schooljaar 2007-2008 nog frisser in het geheugen 
van de respondenten zit en de bereidheid tot medewerking hier hoger zal liggen. Belangrijker is de 
representativiteit van cruciale dossierkenmerken zoals het soort time-out, het geslacht en de 
leeftijd. Uit deze representativiteit blijkt dat de steekproef op de specifieke dossierkenmerken 
(waarvoor deze vragenlijst immers ontwikkeld werd) wel een goede afspiegeling is van de 
populatie. 

Uit de beschrijvende gegevens blijkt dat van de jongeren die in een time-out terechtkwamen, de 
helft reeds één of meer jaren schoolachterstand opgelopen heeft. Daarnaast zit het merendeel van 
de jongeren in de B-stroom bij de aanvang van de time-out. Over de schoolloopbaan na de time-
out konden volgende feiten uit de ingevulde vragenlijsten gehaald worden. Vijftien percent van de 
jongeren wijzigde vlak na de time-out van richting, 7% van onderwijsvorm en zelfs een kleine 20% 
van school. Een derde van de wijzigingen van richting en een vijfde van de schoolwijzigingen 
zouden een gevolg zijn van de time-out. Van de leerlingen waarover de respondent nog informatie 
kan geven over het begin van het volgende schooljaar, start een derde in een nieuwe 
studierichting, een vierde in een andere onderwijsvorm en meer dan de helft in een nieuwe school. 
De time-out heeft ook nog bij de keuze bij aanvang van het volgende schooljaar een beperkte 
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invloed: een vijfde van het wijzigen van richting en een zesde van de schoolwijzigingen zijn nog 
steeds een resultaat van de time-out. 

De vragenlijst trachtte te vatten waarom de scholen een time-out als maatregel namen. Hieruit 
blijkt dat er toch nog meer negatieve argumenten naar boven komen dan men zou mogen 
verwachten. Daarenboven blijkt dat ongeveer de helft van de scholen als alternatieve maatregel 
van de time-out in een tijdelijke of definitieve schorsing voorzien hadden voor de leerling. Dit wil 
zeggen dat een time-out nog te vaak gezien wordt als een laatste redmiddel en dat sensibilisering 
over de mogelijk meer positieve gevolgen van een time-out bij het inzetten in een eerdere fase van 
de probleemsituatie onontbeerlijk is. 

Indien de respondent de probleemsituatie van de jongere omschrijft, geeft hij als redenen tot time-
out meestal problemen met orde en tucht, de houding van de jongeren tijdens de lessen, verbaal 
geweld ten opzichte van leerkrachten en schoolmoeheid. Het zijn voornamelijk de externaliserende 
gedragingen die de respondent als hoofdreden tot time-out beschouwd, dit is dan natuurlijk ook het 
meest zichtbare gedrag. 

De effectiviteit werd in dit hoofdstuk op drie manieren subjectief gemeten: ten eerste de score op 
de mate waarin de respondent meent dat het hoofddoel van de time-out gerealiseerd is. Hier geeft 
ongeveer de helft van de respondenten een onvoldoende. Ten tweede werd aan de respondent 
gevraagd een score te geven aan de mate van effectiviteit van de time-out voor de jongere, de 
school en in het algemeen. Aan de effectiviteit voor de jongere wordt gemiddeld 4.9/10 gegeven en 
voor de school 5.53/10. De respondent is ervan overtuigd dat de time-out gemiddeld effectiever 
was voor de school dan voor de jongere. In het bepalen van de algemene score weegt de 
beoordeling op de effectiviteit voor de jongere blijkbaar harder door en dus is de respondent van 
mening dat de time-out eerder effectief hoeft te zijn voor de jongere dan voor de school. 
Daarenboven blijkt dat van alle evolutievlakken die bevraagd werden, de evolutie van de jongere 
op het naar buiten gericht probleemgedrag beide scores het meest beïnvloedt. Ten derde werd de 
evolutie op korte en lange termijn van de jongere bevraagd om de effectiviteit in kaart te brengen. 
De time-out blijkt een eerder positief gevolg te hebben op de evolutie van de jongere, maar zwakt 
na een lange termijn (minstens zes maanden) terug af. Deze afzwakking manifesteert zich het 
meest in het naar buiten gericht probleemgedrag en het minst in het internaliserend 
probleemgedrag. Dit doet vermoeden dat een time-out een meer duurzaam effect heeft op het 
internaliserend probleemgedrag dan op andere probleemgebieden. 

Omtrent de objectieve effectiviteit gingen we telkens de wijziging van richting, onderwijsvorm en 
school na en het behaalde attest op het einde van het schooljaar van de time-out. Globaal 
bekeken, voor de periode na de time-out en bij de aanvang in het volgende schooljaar, worden 
volgende feiten vastgesteld. Omtrent de wijziging van richting, blijkt dat in 35% van de dossiers de 
respondent informatie miste om hierover gegevens toe te sturen, in 30% van de dossiers de 
jongere van studierichting wijzigde en dat 45% dezelfde studierichting over de hele periode 
aanhield. Omtrent de wijziging van onderwijsvorm blijkt dat in 29.5% van de dossiers de 
respondent over te weinig informatie beschikte. Verder stellen we vast dat in 20.6% van de 
dossiers de leerling over de gehele periode minstens een keer van onderwijsvorm wijzigde en 
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49.9% in dezelfde onderwijsvorm school bleef lopen. Omtrent de wijziging van school blijkt dat 
18.3% van de respondenten hier gegevens tekort kwam om hierover iets te kunnen zeggen, dat 
46.5% van de jongeren van school wijzigde en dat 39.7% over die periode niet van school wijzigde. 
Een tekortkoming aan deze data is dat de jongere nog kon wijzigen tijdens het schooljaar van de 
time-out zonder dat dit door de vragenlijst achterhaald worden. De schoolloopbaan wordt 
specifieker gevat in hoofdstuk 4 wanneer deze data verrijkt wordt aan de hand van de data uit de 
registratieformulieren. In verband met het attest op het einde van het jaar kan er gezegd worden 
dat, van diegenen waarvan het bekend is, er meer jongeren een B-attest (15.6%) of C-attest 
(37.5%) behaald hebben dan een A-attest (43%). 

Deze subjectieve en objectieve effectiviteit werd vervolgens in verband gebracht met een aantal 
kenmerken van de doorlopen time-out. Deze zijn de vroegtijdige beëindiging, schoolachterstand 
van de leerling, de reden tot time-out, de initiatiefnemers, de medewerking, de samenwerking en 
de nazorg door de school om na te gaan welke kenmerken van een time-outproces samenhangen 
met de gepercipieerde effectiviteit. 

Het volledig doorlopen van een opgestarte time-out is van groot belang. De resultaten wijzen uit 
dat wanneer de time-out vroegtijdig afgebroken werd, de resultaten in functie van de subjectieve 
effectiviteit beperkt zijn. Een samenhang met de objectieve effectiviteit kwam niet naar boven. 

De initiatiefnemers, de medewerking, de samenwerking en de nazorg van de school lijken op het 
eerste gezicht niet relevant voor beleidsindicatoren. Toch leren de resultaten ons een aantal 
zaken. 

Ten eerste is de bereidwillige medewerking van de jongere cruciaal om een positiever effect te 
bekomen. Zo laten de resultaten zien dat wanneer de jongere tot de initiatiefnemers hoort, de 
jongere stevig achter de uitvoering van de time-out staat en de jongere goed meewerkt, de 
effectiviteit praktisch op alle vlakken de hoogte in schiet. Zowel de scores die de respondent geeft 
aan de effectiviteit als de evolutie die hij omschrijft, liggen een stuk hoger. Uit een regressieanalyse 
blijkt trouwens dat het nemen van het initiatief tot de time-out door de jongere en de medewerking 
van de jongere de effectiviteit het meest bepaalt. Daarenboven is de jongere die mee het initiatief 
neemt, helemaal achter de time-out staat en goed meewerkt minder geneigd om van school te 
wijzigen. Verder behaalt deze vaker een A-attest dan een C-attest. Een jongere verplichten deel te 
nemen aan een time-out zonder dat hij zelf de meerwaarde ervan inziet, zal resulteren in een 
minder positief effect. 

Ten tweede mag de invloed van de ouders niet onderschat worden: wanneer zij een positieve 
houding aannemen ten opzichte van de time-out, goed meewerken en goed samenwerken met de 
school en de time-outorganisatie blijkt dat de scores op de meeste variabelen waarmee we de 
subjectieve effectiviteit meten, ook weer significant hoger liggen dan wanneer de ouders minder 
positief betrokken zijn bij de time-out. Op het vlak van de objectieve effectiviteit is het belang van 
de inzet en betrokkenheid van de ouders ook niet onbelangrijk: een positieve houding, een goede 
medewerking en een goede samenwerking van de ouders hebben een verband met het minder 



 

 134 

wijzigen van onderwijsvorm vlak na de time-out, het minder wijzigen van school door de jongere bij 
de overgang naar het nieuwe schooljaar en het eerder behalen van een A-attest dan een C-attest. 

Ten derde blijkt dat in nogal wat dossiers waar het CLB het initiatief neemt tot een time-out, de 
jongere negatiever evolueert op alle vlakken waarop de evolutie nagegaan werd met de bevraging. 
Er werd doorheen de rapportage van de resultaten reeds herhaaldelijk op gewezen dat het CLB 
waarschijnlijk vooral betrokken is en initiatief neemt tot time-out in die dossiers met de meest 
moeilijke leerlingen. Het lijkt dan ook logisch dat deze ten opzichte van andere leerlingen die aan 
een time-out deelnemen, het minst positief evolueren. Dit patroon vinden we ook terug in de 
objectieve effectiviteit: een positieve houding van het CLB ten opzichte van het ondernemen van 
een time-out, hangt samen met het meer wijzigen van onderwijsvorm en richting aan de start van 
het volgende schooljaar en een inschatting van de samenwerking door de respondent als ‘goed tot 
zeer goed’ tussen school en CLB wijst op meer wijzigingen van school tijdens de overgang naar 
het volgende jaar. 

Ten vierde blijkt een goede nazorg door de school van belang te zijn na de time-out. In dossiers 
waar scholen een meer leerlingengericht pakket maatregelen namen ten opzichte van de leerling 
na de time-out, wordt de time-out effectiever geëvalueerd en wordt de evolutie van de jongere ook 
positiever omschreven. Het aantal maatregelen daarentegen wijst eerder op het bereiken van een 
negatieve effectiviteit van de time-out. Eerder doorheen de analyses werd aangehaald dat het 
inzetten van veel maatregelen ook kan wijzen op de ernst en hardnekkigheid van de problematiek. 
Op basis van deze resultaten kunnen we besluiten dat niet het aantal maatregelen, maar eerder 
het soort maatregelen dat de school in het verlengde van de time-out neemt, zal bijdragen tot de 
effectiviteit van de time-out.  
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2 Vragenlijst schoolniveau 

De bevraging in dit onderzoek bestaat uit twee delen: een bevraging van het personeelslid binnen 
de school die van nabij de time-out opgevolgd heeft (dossierniveau) en een bevraging van de 
directie die betrekking heeft op een aantal schoolaspecten (schoolniveau). De vragenlijst op 
dossierniveau is reeds uitgebreid beschreven. Dit hoofdstuk handelt over de vragenlijst op 
schoolniveau. Deze online vragenlijst werd begin oktober 2008 aangeboden aan alle scholen 
(N=451) die in het schooljaar 2006-2007 en 2007-2008 één of meer time-outs en/of hergo’s, 
gesubsidieerd door het departement Onderwijs en Vorming en het agentschap Jongerenwelzijn, 
hebben gevoerd. De vragenlijst op schoolniveau is opgenomen als bijlage 2.  

In het eerste deel van de bespreking wordt een overzicht gegeven van de scholen die de 
vragenlijst ingevuld hebben. Verder wordt een beschrijving gegeven van de variabelen die in de 
vragenlijst zijn bevraagd en als laatste gaan we op zoek naar mogelijke verbanden.  

2.1 Beschrijving respons 

Tijdens de periode van de dataverzameling werd er door 262 van de 451 scholen (58.1%) een 
online vragenlijst ingevuld en doorgestuurd. Vijf scholen gaven hun identiteit niet weer en kunnen 
bijgevolg niet gekoppeld worden aan de vragenlijst op dossierniveau, noch aan de 
registratieformulieren. Eén school liet na aan te geven op welke school de antwoorden betrekking 
hadden, maar kon wel aan de vragenlijst op dossierniveau gekoppeld worden via het IP-adres. 
Deze vragenlijst werd 248 keer volledig doorlopen en 15 keer vroegtijdig afgesloten. De mediaan 
van de benodigde tijd voor het invullen van deze vragenlijst bevindt zich op 20 minuten en 15 
seconden. Ook hier wordt teruggegrepen naar de mediaan als centrummaat om vertekening door 
extremen te vermijden. 

De verdeling van het binnenkomen van ingevulde vragenlijsten over de perioden na de 
verschillende contactmomenten, ziet er als volgt uit (zie Figuur 2.5 op p. 136): 28.9% van de 
ingevulde vragenlijsten bereikten ons na de uitnodiging, na een eerste herinnering werden er ons 
47.9% vragenlijsten toegestuurd en na de laatste herinnering ontvingen we de overige 23.2%.  
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Figuur 2.5 Aantal ontvangen vragenlijsten na ieder contactmoment (N=262) 

 
De uiteindelijk gerealiseerde steekproef voor deze vragenlijst beslaat 58.1% (N=262) van de 
populatie (N=451), met name alle scholen die een leerling doorverwezen naar een time-out in de 
schooljaren 2006-2007 en 2007-2008, gesubsidieerd door het departement Onderwijs en Vorming 
en het agentschap Jongerenwelzijn. In vergelijking met de responsratio van de vragenlijst op 
dossierniveau (34.3%; N=600), ligt de respons op deze vragenlijst hoger.  

In wat volgt, wordt er een algemeen beeld geschetst van de responsgroep op de vragenlijst op 
schoolniveau (58.1%; N=262). Tevens wordt nagegaan of de verdeling van het aantal 
respondenten representatief is ten opzichte van de verdeling van de populatie. De populatie bevat 
alle scholen die in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 één of meer time-outs uitgevoerd 
hebben (N=451). De representativiteit van de respondenten wordt afgetoetst op basis van de 
volgende criteria: provincie, onderwijsnet, inrichtende macht, schooltype, onderwijsaanbod en 
aantal leerlingen.  

In Tabel 2.23 op p. 137 zijn het aantal scholen die een beroep deden op een time-outorganisatie 
geografisch onderverdeeld per provincie. Er wordt weergegeven hoeveel scholen in elke provincie 
een vragenlijst invulden. Voor alle provincies ligt dit responsratio tussen 50 en 61.4%. De verdeling 
over de provincies is gelijklopend met de verdeling van de populatie. Er zijn geen significante 
verschillen gevonden.  
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Tabel 2.23 Aantal respondenten naargelang provincie 

Provincie Responsgroep  Populatie  Responsratio in % 
 N %  N %   

Antwerpen 82 31.9  144 31.9  56.9 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 0.8  4 0.9  50 
Limburg 32 12.5  60 13.3  53.3 
Oost-Vlaanderen 40 15.6  74 16.4  54.1 
Vlaams-Brabant 47 18.3  81 18  58 
West-Vlaanderen 54 21  88 19.5  61.4 
Totaal 257 100  451 100  57 

 

Tabel 2.24 toont aan dat de respons van de scholen uit het gemeenschapsonderwijs, het officieel 
gesubsidieerd onderwijs en het vrij gesubsidieerd onderwijs  zich situeert tussen de 50 en 70%. De 
verdeling van de respondenten over de onderwijsnetten is vrij constant; nergens is er een verschil 
van meer dan 5% in vergelijking met het populatiepercentage. De geobserveerde verschillen 
tussen de responsgroep en de populatie zijn niet significant.  

Tabel 2.24 Aantal respondenten naargelang onderwijsnet 

Onderwijsnet Responsgroep  Populatie  Responsratio in % 
  N %  N %   

Gemeenschapsonderwijs 55 22.1  79 17.8  69.6 
Officieel gesubsidieerd onderwijs 26 10.4  45 10.2  57.8 
Vrij gesubsidieerd onderwijs 167 67.1  318 71.8  52.2 
Andere 1 0.4  1 0.2  100 
Totaal 249 100  443 100  56.2 

 

Tabel 2.25 geeft het responspercentage van de scholen en het populatiepercentage naargelang 
van de inrichtende macht. De inrichtende macht is verantwoordelijk om één of meer scholen goed 
te laten functioneren. Hiertoe ontvangen de scholen werkingsmiddelen van het Vlaams ministerie 
van Onderwijs en Vorming. De inrichtende macht werkt voor de school, die zij onder haar 
bevoegdheid heeft, een pedagogisch project uit.  

De verdeling van de responsgroep over de inrichtende machten is gelijklopend en wijkt niet 
significant af van de verdeling van de populatie.  

Tabel 2.25 Aantal respondenten naargelang inrichtende macht 

Inrichtende macht Responsgroep  Populatie  Responsratio in % 
  N %  N %   

A.R.G.O.38 55 21.7  109 24.5  50.5 
Gemeente 18 7.1  33 7.4  54.5 
Provincie 8 3.2  17 3.8  47.1 
Vrij 172 68  284 64  60.6 
Intercommunaal 0 0  1 0.2  0 
Totaal  253 100  444 100  57 

                                                
38 Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs. 
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In wat volgt wordt de responsgroep beschreven aan de hand van het schooltype en het 
onderwijsaanbod. Binnen schooltypes onderscheiden we twee groepen: het gewoon secundair 
onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO). 

Binnen het gewoon secundair onderwijs wordt een indeling op basis van onderwijsaanbod 
gemaakt. Een eerste groep bestaat uit scholen die enkel een eerste graad aanbieden: 
onderbouwscholen of gemeenschappelijk secundair onderwijs (GSO). 

Bij de scholen die enkel een tweede, derde en eventuele vierde graad aanbieden 
(bovenbouwscholen) wordt er een onderscheid gemaakt tussen: 

- scholen die enkel ASO en/of KSO aanbieden; 

- scholen die enkel TSO en/of BSO aanbieden; 

- scholen die ASO en/of KSO en TSO en/of BSO aanbieden; en 

- scholen die andere mogelijke onderwijsvormen aanbieden. 

Voor scholen met een eerste, tweede, derde en eventuele vierde graad, wordt een gelijkaardige 
onderverdeling gehanteerd als die van de bovenbouwscholen: 

- scholen die GSO, ASO en/of KSO aanbieden; 

- scholen die GSO, TSO en/of BSO aanbieden; 

- scholen die GSO, ASO en/of KSO en TSO en/of BSO aanbieden; en 

- scholen die andere mogelijke onderwijsvormen aanbieden. 

Verder is er een groep scholen die behoren tot een ander schooltype, bijvoorbeeld het 
onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) en het deeltijds beroepssecundair 
onderwijs (DBSO).  

Het buitengewoon onderwijs wordt beschouwd als een schooltype met één onderwijsaanbod.  

Het aantal scholen uit het gewoon secundair en het buitengewoon secundair onderwijs zijn 
representatief ten opzichte van de populatie van scholen die in de schooljaren 2006-2007 en 2007-
2008 een time-out hebben georganiseerd (zie Tabel 2.26 op p. 139). Ook de verdeling van de 
respondenten over de schooltypes en het onderwijsaanbod blijkt niet significant te verschillen van 
de verdeling in de populatie.  
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Tabel 2.26 Aantal respondenten naargelang schooltype en onderwijsaanbod (1) 

  Responsgroep  Populatie 
  N %  N % 
Onderbouwscholen 43 17.1  70 15.8 
      

Bovenbouwscholen 51 20.2  97 21.8 

ASO en/of KSO 6 2.4  15 3.4 
TSO en/of BSO 18 7.1  34 7.7 
ASO en/of KSO en TSO en/of BSO 21 8.3  38 8.6 
Andere 6 2.4  10 2.3 

      
Eerste tot vierde  graad 124 49.2  214 48.2 

GSO, ASO en/of KSO 16 6.3  34 7.7 
GSO, TSO en/of BSO 61 24.2  92 20.7 
GSO, ASO en/of KSO en TSO en/of BSO 26 10.3  46 10.4 
Andere 21 8.3  42 9.5 

      
Andere 6 2.4  13 2.9 
      
BuSO 28 11.1  50 11.3 

Totaal 252 100  444 100 

 

Om de respons naargelang van het aantal leerlingen te beschrijven wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen verschillende graadscholen. We baseren ons op de indeling die de Vlaamse 
overheid hanteert om een basisnorm voor het aantal leerlingen te stellen. De Vlaamse overheid 
hanteert de volgende basisnorm voor secundaire scholen in Vlaanderen39: 

- school met enkel een eerste graad: 282 leerlingen; 

- school met een eerste en tweede graad: 510 leerlingen; 

- school met een tweede en derde graad: 387 leerlingen; 

- school met een eerste, tweede en derde graad: 669 leerlingen. 

Voor scholen in het buitengewoon onderwijs, hanteert de Vlaamse overheid om voor de hand 
liggende redenen andere normen. In onze beschrijving zijn het aantal leerlingen uit het BuSO 
echter opgenomen en hanteren we hiervoor de norm van het gewoon secundair onderwijs. We 
spreken van een kleine school indien het leerlingenaantal onder de programmatienorm blijft, een 
doorsnee school als het aantal leerlingen niet meer dan 25% afwijkt van de norm en een grote 
school als het aantal leerlingen meer dan 25% afwijkt van de norm. Vanzelfsprekend gaat het in 
beide gevallen om een afwijking die uitstijgt boven de vooropgestelde programmatienorm.  

                                                
39 Decreet 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot 
wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, laatst gewijzigd bij 
onderwijsdecreet XVIII. B.S. 5 februari 1999.  
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Op basis van de gegevens in Tabel 2.27 stellen we vast dat enkel het gemiddelde van het aantal 
leerlingen van de scholen, die de vragenlijst hebben ingevuld, met een tweede, derde en eventuele 
vierde graad boven de basisnorm van 387 ligt. Van de overige scholen hebben vooral ‘kleine 
scholen’ de vragenlijst ingevuld. De verdeling van de respondenten over het aantal leerlingen wijkt 
niet significant af van de corresponderende verdeling in de populatie en is dus representatief.  

Tabel 2.27 Aantal respondenten naargelang schooltype en onderwijsaanbod (2) 

    Responsgroep Populatie 

Minimum 103 67 

Maximum 761 761 

Totaal 11286 17967 

Gemiddelde 245.3 236.4 

1e graad 

N 46 76 
1e en 2e graad Minimum 81 76 
 Maximum 278 570 
 Totaal 944 1801 
 Gemiddelde 188.8 225.1 
 N 5 8 

Minimum 180 163 2e. 3e (4e) graad 
Maximum 1340 1391 

 Totaal 29180 51753 
 Gemiddelde 572.2 528.1 
 N 51 98 

Minimum 105 105 1e,2e,3e (4e) graad 
Maximum 1270 1617 

 Totaal 74698 130707 
 Gemiddelde 612.3 619.5 
  N 122 211 

 

We kunnen besluiten dat de verdeling over de bevraagde scholen gelijklopend is met de verdeling 
van de populatie voor de volgende kenmerken: provincie, onderwijsnet, inrichtende macht, 
schooltype, onderwijsaanbod en aantal leerlingen. Er zijn geen significante verschillen gevonden. 
De verdeling van de respondenten is dus representatief voor de populatie.  

2.2 Resultaten: beschrijvende en verklarende gegevens 

2.2.1 Personeel 

In het begin van de vragenlijst op schoolniveau werd bevraagd wat de functie van de invuller is en 
hoelang hij tewerkgesteld is in de school (N=260). In 71.9% ging het hier om de directeur, 21.9% 
werd door een adjunct-directeur ingevuld, 5.8% door de directeur ad interim en slechts één 
adjunct-directeur ad interim stuurde ons de gegevens door. Hiervan was 3.4% minder dan één 
jaar, maar meer dan één maand werkzaam in de school, 26% was één tot vijf jaar werkzaam in de 
school en de overige respondenten waren meer dan vijf jaar in dienst. De directeur ad interim 
(53.3%) en adjunct-directeur ad interim (100%) zijn voornamelijk één tot vijf jaar in de school 
werkzaam, terwijl de directeur (70.1%) en adjunct-directeur (84.2%) overwegend meer dan vijf jaar 
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in dienst zijn in de bevraagde school. Geen van de respondenten was minder dan een maand in de 
school aanwezig. 

Verder werd er gevraagd naar het aantal mannelijke en vrouwelijke personeelsleden die zowel 
voltijds als deeltijds tewerkgesteld zijn in de school. Onder het personeel vatten wij het aantal 
voltijdse en deeltijdse personeelsleden (met een pedagogische opdracht) per school op het 
moment dat de respondent de vragenlijst invult. Het lezen van deze cijfers dient genuanceerd te 
gebeuren: een instellingsnummer wijst op één school, maar kan om administratieve redenen ook 
wijzen op een graad (eerste, tweede, derde of vierde graad) binnen een school. Is dit laatste het 
geval dan ligt het aantal personeelsleden uiteraard lager. Tabel 2.28 geeft het minimum en 
maximum aantal voltijdse en deeltijdse personeelsleden naargelang van het geslacht. Het 
gemiddelde van het aantal voltijdse (36.2) en deeltijdse (17.9) vrouwelijke personeelsleden ligt 
hoger dan het aantal voltijdse (27.1) en deeltijdse (7) mannelijke personeelsleden.  

Tabel 2.28 Aantal voltijdse en deeltijdse personeelsleden naargelang geslacht 

Aantal personeelsleden N Minimum Maximum Gemiddelde 

Totaal aantal voltijdse 
personeelsleden 

251 3 248 63.8 

Voltijdse vrouwelijke 
personeelsleden 

244 2 205 36.2 

Voltijdse mannelijke 
personeelsleden 

243 0 170 27.1 

     
Totaal aantal deeltijdse 
personeelsleden 

246 2 87 24.5 

Deeltijdse vrouwelijke 
personeelsleden 

241 1 72 17.9 

Deeltijdse mannelijke 
personeelsleden 

262 0 33 7 

 

Binnen het personeel (met een pedagogische opdracht) behoren ook leerlingenbegeleiders. We 
vatten nogmaals samen wat we onder de term ‘leerlingenbegeleiding’ verstaan: 

(1) cel leerlingenbegeleiding: een structureel samenwerkingsverband tussen de school en het 
CLB die de interne leerlingenbegeleiding stimuleert door het introduceren en begeleiden van acties 
op preventief en curatief vlak; 

(2)  interne leerlingenbegeleider: de persoon binnen de school die één of meer leerlingen begeleidt 
in hun persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing; 

(3)  vertrouwensleerkracht: een leerkracht die naast zijn lestijdenpakket een vertrouwenstaak ten 
aanzien van leerlingen vervult; 

(4)  vertrouwensleerling: een leerling die zich formeel mag profileren als vertrouwenspersoon voor 
andere leerlingen; 
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(5)  samenwerking met het CLB: een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en 
schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp, advies en begeleiding; 

(6)  permanentie van een CLB-medewerker op school: de voorziene aanwezigheid van een CLB-
medewerker, die lid is van de cel leerlingenbegeleiding, binnen de school; 

(7)  hergo-moderator: een persoon binnen de school die het proces van hergo stuurt; 

(8) remedial teacher: een persoon die ondersteuning geeft aan leerlingen met leerproblemen en 
leerstoornissen. 

De meerderheid van de scholen beschikt over een cel leerlingenbegeleiding (87.8%; N=230) en 
over één of meer interne leerlingenbegeleiders (87.4%; N=229) op school. Verder maken de 
bevraagde scholen meer gebruik van vertrouwensleerkrachten (33.2%; N=87) dan 
vertrouwensleerlingen (8.4%; N=22). Achtennegentig percent van de scholen (N=257) zeggen 
samen te werken met het CLB en in bijna de helft van de scholen (48.5%; N=127) is er 
permanentie van één of meer CLB-medewerkers. Een aantal van de bevraagde scholen beschikt 
over een hergo-moderator (11.8%; N=31) en een remedial teacher (16.4%; N=43). Drieëntwintig 
percent van de scholen (N=60) zegt gebruik te maken van andere vormen van interne 
leerlingenbegeleiding. De meest vernoemde zijn graadcoördinatoren (16.7%; N=10), 
orthopedagogen (8.3%; N=5), psychologen (8.3%; N=5) en GOK40-leerkrachten (8.3%; N=5).   

In Tabel 2.29 wordt de frequentie van de interne begeleidingsvormen weergegeven (N=262). De 
bevraagde scholen hanteren voornamelijk drie tot vijf vormen van leerlingenbegeleiding binnen de 
school (82.9%; N=217).  

Tabel 2.29 Frequentie begeleidingsvormen binnen de school 

Aantal begeleidingsvormen  
binnen de school 

 N % 

1  2 0.8 
2  14 5.3 
3  66 25.2 
4  78 29.8 
5  73 27.9 
6  22 8.4 
7  7 2.7 
Totaal  262 100 

 

2.2.2 (Begeleidings)activiteiten 

In dit stuk wordt een beschrijving gegeven van het aanbod van (begeleidings)activiteiten binnen de 
school. Daarnaast wordt er gekeken naar externe (begeleidings)activiteiten. Meer bepaald wordt 
nagegaan of het aanbod van time-out- en hergo-organisaties voldoet aan de vraag van de scholen. 

                                                
40 Gelijke ondewijskansen 
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Verder staan we stil bij de mate waarin de respondenten achter het principe van time-out en hergo 
staan.  

2.2.2.1 (Begeleidings)activiteiten binnen de school 

In deze paragraaf wordt het aanbod en de richting van de initiatieven die de school neemt ten 
aanzien van leerlingen beschreven. De initiatieven kunnen worden onderverdeeld volgens de vier 
niveaus van de preventiepiramide. Dit analysekader, dat toelaat het preventiedomein en alle 
initiatieven die daar binnen ontwikkeld worden overzichtelijk te ordenen, werd in het tweede 
hoofdstuk van deel 1 reeds uitgebreid beschreven. 

In het eerste niveau (leefklimaatbevordering) bevinden zich tien activiteiten. Op dit niveau worden 
initiatieven genomen die als doel hebben het schoolklimaat te verbeteren. Er zijn 186 scholen 
(71%) die tijdens pauzes activiteiten voor en/of door leerlingen voorzien. Het aantal scholen die 
een eigen ruimte en/of lokaal voor leerlingen ter beschikking stellen, bedraagt 27.9% (N=186). De 
helft van de scholen (52.7%; N=138) organiseert ontmoetingsdagen voor klasgroepen. Het ter 
beschikking stellen van sportinfrastructuur gebeurt in 31.3% van de bevraagde scholen (N=82). In 
een vijfde van de scholen (20.6%; N=54) kunnen leerlingen tijdens pauzes, recreaties, etc. hun 
eigen muziek bepalen. Slecht 1.9% van de bevraagde scholen (N=5) organiseert een fietspooling 
voor nieuwe leerlingen. Fietspooling is het samen fietsen van huis naar school en terug in kleine 
groepen van jongeren. Nieuwe leerlingen kunnen op die manier hun weg naar school goed en 
veilig vinden. In de meeste scholen (87.4%; N=229) worden onthaalactiviteiten georganiseerd voor 
nieuwe leerlingen. Het aantal scholen die onthaalactiviteiten voor klasgroepen organiseren, ligt 
lager (52.7%; N=138). Tot slot investeren veel scholen in activiteiten om leerlingen te betrekken bij 
de schoolontwikkeling. Leerlingenparticaptie wordt gestimuleerd in 76.3% van de scholen. Dit 
betekent dat de school de leerlingen betrekt bij de besluitvorming rond thema’s en initiatieven die 
de leerlingen aanbelangen. Veel scholen (89.3%; N=234) beschikken ook over een formeel 
inspraakorgaan zoals een leerlingenraad. Evaluatie van de schoolwerking door leerlingen is in 
minder scholen gebruikelijk  (40.5%; N=106). 

Niveau 2 van de preventiepiramide (algemene preventie) bevat alle maatregelen die bepaalde 
problemen onmiddellijk moeten voorkomen, verminderen of begrenzen, en dit op een niet 
problematiserende, welzijnsgeoriënteerde manier. Elf activiteiten kunnen in dit niveau 
ondergebracht worden. Iets meer dan de helft van de scholen (58.4%; N=153) kiest voor 
klasgroepversterkende initiatieven, bijvoorbeeld bowlen of een weekenduitstap. Er zijn 107 scholen 
(40.8%) die vorming geven aan of organiseren voor leerlingen. Dit kan gaan van seksuele vorming 
tot een sociale vaardigheidstraining. Een vijfde van de scholen (19.1%; N=50) werkt met ‘meters 
en peters’. Dit project beoogt een engagement van oudere leerlingen ten opzichte van de jongste 
leerlingen. Het is de bedoeling dat oudere leerlingen één of meer leerlingen van het eerste leerjaar 
‘adopteren’. Zij trachten voor deze leerlingen of voor die klasgroepen een aangenaam leefklimaat 
te creëren en een aanspreekpunt te zijn voor problemen. Naast peters en meters kunnen ook 
vertrouwenspersonen binnen de school aangesteld worden die het aanspreekpunt zijn voor 
leerlingen. Dit kunnen zowel leerlingen als personeelsleden binnen de school zijn. Er zijn 104 
scholen (39.7%) die hier gebruik van maken. Vierenzeventig percent van de scholen (73.5%; 
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N=193) neemt initiatieven om ouderbetrokkenheid te stimuleren of te versterken. Verder maken 
27.5% van de scholen (N=72) gebruik van het JoJo-project (Scholen voor Jongeren, Jongeren voor 
Scholen). Het JoJo-project is een tewerkstellingsproject van het Vlaams ministerie van Onderwijs 
en Vorming dat zich in het bijzonder richt tot laaggeschoolde, allochtone en kansarme jongeren. In 
de deelnemende scholen worden dan laaggeschoolde jongeren ingezet als preventiemedewerker 
ter verbetering van het schoolklimaat. Dit gebeurt in het bijzonder in scholen met een kwetsbaar 
publiek. Ongeveer de helft van de scholen (54.2%; N=142) integreren ‘leefsleutels’ of ‘sociale 
vaardigheden’ in het lessenrooster en in 17.6% van de scholen is er voor elke klasgroep een vast 
titularisuurtje. Tijdens dit uurtje behandelen de leerlingen samen met de klastitularis een aantal 
punten, zoals hulp bij het studeren en het werken aan een goede klassfeer. In bijna alle bevraagde 
scholen (95%; N=249) is er systematisch overleg binnen het schoolteam (bijvoorbeeld 
klassenraden) en 85.5% van de scholen (N=224) maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem. Dit 
systeem bestaat uit een reeks toetsen waarmee op regelmatige tijdstippen het vorderingsniveau 
van de leerlingen wordt bepaald. Het geeft de leerkracht een beeld van de leervorderingen van de 
leerlingen en van de leeropbrengst over een langere periode. Het laat toe om leerlingen die op een 
bepaald ogenblik minder goed vorderen of bij wie de ontwikkeling niet naar wens verloopt, tijdig te 
detecteren. Ten slotte beschikt de helft van de scholen (49.6%; N=130) over een time-outlokaal 
waar leerlingen even tot rust kunnen komen.  

Er zijn tien initiatieven die behoren tot het derde niveau (specifieke preventie) van de 
preventiepiramide. Op dit niveau neemt de school initiatieven die vermijden dat een welbepaald 
probleem zicht voordoet. Een aantal scholen maakt gebruik van camerabewaking (19.8%; N=52) 
en rookdetectie (13%; N=34) om rechtstreeks controle uit te oefenen op bepaalde problemen. 
Verder hanteren bijna alle bevraagde scholen een schoolreglement met duidelijke afspraken in 
verband met (on)gewenst gedrag (91.6%; N=240) en uitgeschreven handelings- en 
stappenplannen (84.4%; N=221). Een gedragskaart wordt in 82.1% van de scholen (N=215) 
gebruikt. Bij herhaalde klachten of wangedrag kan de leerling zo’n kaart krijgen, waarop de 
leerkracht het gedrag van de betreffende leerling noteert. Ongeveer 70% van de scholen 
organiseert bijlessen voor de leerlingen (71%; N=186) en doet aan studiebegeleiding (63.4%; 
N=166). Tot slot beschikt 35.9% van de scholen over een interne time-outbegeleiding. Binnen dit 
derde actieniveau is het ook mogelijk leerlingen inzichten en vaardigheden aan te reiken om zich 
beter te weren tegen een probleem. Zo neemt 30.2% van de scholen pro-actieve acties ten 
aanzien van risicoleerlingen (bijvoorbeeld assertiviteitstraining) en organiseert 88.9% van de 
scholen sensibiliserende campagnes rond specifieke thema’s zoals drugs en gezonde voeding.  

Initiatieven genomen op het vierde niveau (probleemaanpak) richten zich op problemen die zich 
reeds stellen. Hier komt het er op aan deze bestaande problemen zo snel mogelijk op te lossen. 
Acht initiatieven behoren tot dit niveau. Zo goed als alle scholen maken gebruik van 
ordemaatregelen (98.5%; N=258) en tuchtmaatregelen (97.3%; N=255). Ordemaatregelen zijn 
sancties die opgelegd worden bij normaal storend gedrag. Het betreft hier een verwittiging of 
opmerking, een strafwerk, strafstudie, uit de les worden gestuurd, etc.. Bij ordemaatregelen kan de 
leerling de les blijven volgen. Dit in tegenstelling tot tuchtmaatregelen waarbij de leerling tijdelijk of 
definitief geschorst kan worden (Vanderhoeven en De Cuyper, 1999). Bij pestgedrag hanteren 161 
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scholen (61.5%) de No Blame-aanpak. ‘No Blame’ betekent dat bij niemand de schuld van het 
pesten wordt legt. Belangrijke elementen in deze aanpak zijn het aanmoedigen van empathie, de 
gedeelde verantwoordelijkheid en het probleemoplossend werken. Het probleemoplossend werken 
is ook een element van het herstelgericht handelen, groepsgericht conflictoverleg en 
conflictbemiddeling. Meer dan de helft van de scholen maakt gebruik van deze maatregelen: 
herstelgerichte maatregelen (65.3%; N=171), groepsgericht conflictoverleg (50.4%; N=132), 
conflictbemiddeling (60.7%; N=159). Verder zijn er 224 scholen (85.5%) die leerlingen individueel 
coachen bij problemen en 228 scholen (87%) die een consultatiegesprek voeren met de ouder(s) 
als er problemen zijn. Doorverwijzing naar externe organisaties en/of instellingen tot slot gebeurt in 
96.6% van de scholen (N=253).  

Tien respondenten duiden aan nog andere initiatieven te nemen voor leerlingen dan degene die 
werden opgesomd in de lijst. Het betreft een apart rapport voor werkvloerattitudes (niveau 3), een 
aparte auti-speelplaats voor jongeren met autisme (niveau 1), een dagboek op de website (niveau 
2), het gebruik van jongerengidsen (niveau 1), rookstopbegeleiding (niveau 3) en 
systeembegeleiding voor ouder(s) (niveau 2). Deelname aan projecten met externe organisaties en 
samenwerking met externe time-outprojecten werden ook vernoemd, maar behoren niet tot 
initiatieven die door de school georganiseerd worden.   

Als er gekeken wordt naar het aantal maatregelen die de scholen aanduiden als zijnde een 
onderdeel van hun courante werking van hun school, is het minimum 1, het maximum 36 en het 
gemiddelde bedraagt 23 activiteiten. Figuur 2.6 laat een normaalverdeling zien. 

 
Figuur 2.6 Aantal (begeleidings)activiteiten aanwezig binnen de school 

 
De initiatieven die de school neemt voor haar leerlingen kunnen leerlingengericht of niet 
leerlingengericht zijn. Aan deze initiatieven werd een score toegekend van 1 tot 41 in mate van 
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leerlingengerichtheid. Hierbij werd er rekening gehouden met de mate van welzijn/probleemgericht, 
algemeen/persoonsgericht, preventief/remediërend, intensiteit en ingrijpend karakter van de 
maatregel. Van de scores kon er per respondent een gemiddelde score berekend worden die 
resulteert op een schaal van 1 (niet leerlingengericht) tot 41 (leerlingengericht). Deze scores zijn 
vervolgens ingedeeld in zes categorieën van zeer sterk niet-leerlingengerichtheid tot zeer sterk 
leerlingengerichtheid. Er zijn geen scholen die behoren tot de eerste (zeer sterk niet-
leerlingengerichtheid) en tweede categorie (sterke niet-leerlingengerichtheid). De meeste scholen 
situeren zich in categorie 3 (niet-leerlingengerichtheid) (74%; N=262). Zevenenzestig scholen 
(25.6%) nemen initiatieven binnen de school die een leerlingengericht klimaat bevorderen 
(categorie 5) en één school ligt binnen categorie 6 (zeer leerlingengerichtheid). Er vallen geen 
scholen onder de categorie van ‘zeer sterk leerlingengerichtheid’.  

Tabel 2.30 geeft het aantal initiatieven die de school neemt, onderverdeeld in vier niveaus van de 
preventiepiramide (Deklerck, 2005; Depuydt, Deklerck & Deboutte, 2001). De meeste scholen 
(22.9%; N=60) nemen zes initiatieven die tot doel hebben het schoolklimaat te bevorderen (niveau 
1). Zeventig percent van de scholen (N=185) neemt vijf of meer initiatieven binnen dit niveau. 
Binnen het tweede niveau (algemene preventie) maken de scholen ook vooral gebruik van een 
zestal initiatieven (21%; N=55). Het aantal scholen die zes of meer maatregelen nemen, bedraagt 
53.1% (N=140).  

Tabel 2.30 Aantal interne (begeleidings)activiteiten naargelang niveau van de preventiepiramide (1) 

Niveau 1: Leefklimaatbevordering Niveau 2: Algemene preventie 

Aantal  Frequentie  Aantal  Frequentie 
  N %     N % 
0 1 0.4   0 1 0.4 
1 6 2.3   1 2 0.8 
2 15 5.7   2 6 2.3 
3 28 10.7   3 28 10.7 
4 27 10.3   4 39 14.9 
5 50 19.1   5 46 17.6 
6 60 22.9   6 55 21 
7 48 18.3   7 45 17.2 
8 19 7.3   8 27 10.3 
9 8 3.1   9 6 2.3 
     10 6 2.3 
     11 1 0.4 
Totaal 262 100   Totaal 262 100 
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Niveau 3: Specifieke preventie  Niveau 4: Probleemaanpak 

Aantal  Frequentie  Aantal  Frequentie 
  N %    N % 
0 1 0.4   0 1 0.4 
2 5 1.9   1 1 0.4 
3 11 4.2   2 1 0.4 
4 22 8.4   3 6 2.3 
5 41 15.6   4 18 6.9 
6 50 19.1   5 33 12.6 
7 46 17.6   6 64 24.4 
8 59 22.5   7 64 24.4 
9 22 8.4   8 74 28.2 
10 4 1.5      
11 1 0.4     
Totaal 262 100  Totaal 262 100 

 

2.2.2.2 Time-out en hergo buiten de school 

Tabel 2.31 en Tabel 2.32 geven aan hoe de scholen de vraag-aanbodverhouding41 van time-out- 
en hergo-projecten percipiëren, zowel kwantitatief (aanbod van time-out en hergo) als kwalitatief 
(verwachtingen van time-out en hergo). Bijna de helft van de bevraagde scholen (47.3%; N=123) 
duidt aan dat het kwantitatief aanbod van time-outprojecten kleiner is dan de vraag. 
Negenentachtig scholen (34.2%) vinden dat het kwantitatief aanbod is afgestemd op de vraag. 
Slechts 7.3% stelt dat het aanbod van time-outprojecten groter is dan de vraag. Bij hergo is er een 
duidelijk verschil te merken. De meerderheid van de scholen (24.9%; N=61) vindt dat het aantal 
hergo’s dat wordt aangeboden tegemoetkomt aan de vraag ernaar. Voor de helft van de scholen 
(50.2%; N=123) is de verhouding tussen kwantitatief aanbod en vraag onbekend. Dit hoge cijfer 
wijst waarschijnlijk op het groot aantal scholen die (nog) geen beroep deden op hergo en die 
vervolgens ook geen oordeel kunnen geven over de verhouding tussen vraag en aanbod.  

Tabel 2.31 Verhouding vraag en kwantitatief aanbod time-out en hergo 

  Time-out  Hergo  Totaal 
  N %  N %  N % 

Aanbod < vraag 123 47.3  33 13.5  156 30.9 Kwantitatieve 
verhouding Aanbod = vraag 89 34.2  61 24.9  150 29.7 
 Aanbod > vraag 19 7.3  28 11.4  47 9.3 
 Onbekend 29 11.2  123 50.2  152 30.1 
Totaal  260   245   505  

 

Voor 55.8% van de scholen (N=145) voldoet time-out aan hun verwachtingen (zie Tabel 2.32 op p. 
148). Ook hergo voldoet voor de meeste scholen (29%; N=72) aan de verwachtingen die zij 

                                                
41 De vraag-aanbodverhouding wordt in hoofdstuk 3, dat handelt over het aanbod en het gebruik van time-
out, beschreven naargelang provincie.  

Tabel 2.30 Aantal interne (begeleidings)activiteiten naargelang niveau van de preventiepiramide (2) 
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hebben ten opzichte van deze methodiek. Bijna vijfenzestig percent (N=160) geeft aan dat de 
kwalitatieve verhouding voor hen ‘onbekend’ is.   

Tabel 2.32 Verhouding vraag en kwalitatief aanbod time-out en hergo 

  Time-out  Hergo  Totaal 

  N %  N %  N % 
Aanbod voldoet niet aan vraag 76 29.2  16 6.5  92 17.8 Kwalitatieve 

verhouding Aanbod voldoet aan vraag 145 55.8  72 29  226 43.7 
 Onbekend 39 15  160 64.5  199 38.5 
Totaal  260   248   517  

 

Figuur 2.7 toont in welke mate de scholen achter het principe van time-out staan. Het aantal 
scholen die positief antwoorden (score 6, 7, 8, 9 of 10), bedraagt 90.8% (N=229). Het aantal 
scholen die volledig achter het principe van time-out staan (score 10) is het grootst (28.1%; N=71). 
Slechts 9.2% van de scholen (N=33) geeft een score 5 of lager.  

 
Figuur 2.7 Draagkracht time-out 

 

Figuur 2.8 op p. 149 toont dat maar liefst 93.3% van de scholen (N=207) zich positief uitspreekt 
over de hergo-methodiek. Dit kan wijzen op de tevredenheid van de scholen omtrent het 
herstelgericht karakter van hergo. Ook hier geven de meeste scholen (24.3%; N=54) een 10 op 10. 
Opvallend is dat 14% van de scholen (N=31) het middelpunt (score 5) aanduidt (ten opzichte van 
4.8% bij time-out). 
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Figuur 2.8 Draagkracht hergo 

Één van de hoofddoelen van time-out voor de Vlaamse overheid is het versterken van het 
schoolteam, zowel op preventief vlak (het voorkomen van problematieken) als op remediërend vlak 
(het omgaan met problematieken). Of de school echt verandert door toedoen van de time-out- of 
hero-ervaring(en) die men heeft meegemaakt, trachten we af te leiden uit wat de school nadien 
anders is gaan doen. Het operationele niveau toont immers of het mentale leerproces zich ook 
vertaalt in de concrete praktijk. Het is immers op dit niveau dat er anders, en hopelijk met (nog) 
meer succes, met de leerlingen wordt gewerkt.  

De school kan initiatieven nemen op drie niveaus: schoolniveau, klasniveau en individueel (of 
leerling) niveau. Maatregelen genomen op schoolniveau richten zich op het beleid dat de school 
structureel voert. Hier komen alle actoren in beeld: de schoolleiding, de leraren, het 
hulpopvoedend personeel, de leerlingen, de ouders en de directe schoolomgeving. Heel wat 
preventieve en probleemoplossende strategieën krijgen een vertaling op klasniveau, dit wil zeggen 
op het niveau waar er met les- en klasgroepen wordt gewerkt. Tenslotte zijn er de initiatieven op 
individueel leerlingenniveau. Hier gaat het om preventieve, remediërende, controlerende en 
bestraffende tussenkomsten ten aanzien van een bepaalde leerling.  

Eenenzestig percent van de scholen (N=128) is het eens met de stelling dat de gevoerde time-outs 
en/of hergo’s direct of indirect voor een verbetering heeft gezorgd van de preventieve aanpak van 
probleemgedrag bij leerlingen: 44.3% is het eens en 16.7% is het helemaal eens. Zowel op 
schoolniveau (71.1%; N=91), klasniveau (62.5%; N=80) en individueel niveau (61.7%; N=79) zijn 
er initiatieven door deze scholen genomen. Bijna 50% van de scholen (46.9%; N=46) hebben 
preventieve maatregelen genomen op de alle niveaus (schoolniveau, klasniveau en individueel 
niveau). Het antwoord op de vraag welke initiatieven de scholen genomen hebben als een gevolg 
van het gebruik van time-out zijn gecodeerd tot een beperktere lijst van activiteiten (zie Tabel 2.33 
op p. 150). Op schoolniveau zijn er éénentwintig initiatieven door scholen gegeven, op klasniveau 
zijn het er zeven en op individueel niveau tien.  
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Tabel 2.33 Overzicht van initiatieven ter versterking van de preventieve aanpak van probleemgedrag naargelang niveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolniveau 
(1) Invoeren van activiteiten tijdens de pauze 
(2) Acties van werkgroepen 
(3) Interne time-out en/of hergo structureel voorzien 
(4) Verbetering werking cel leerlingenbegeleiding 
(5) Betere samenwerking met actoren (externe hulpverlening, ouders, 

etc.) 
(6) Denkkader herstelgericht handelen 
(7) Bewustwording aanpak, gerichter handelen 
(8) Invoeren van leerlingenvolgsysteem 
(9) Duidelijke afspraken en regels 
(10) Beperken van het aantal orde en tuchtmaatregelen 
(11) Invoeren van stappenplan 
(12) Werken aan sociale vaardigheden 
(13) Verbetergroepen 
(14) Groepsbevorderende acties 
(15) Grotere zorg voor algemeen leefklimaat 
(16) Installeren aanspreekpunten (graadcoördinator, 

klasverantwoordelijke, etc.) 
(17) Vorming van leerkrachten en ondersteunend personeel 
(18) Regelmatige toespraak door directeur om jongeren aan te moedigen 
(19) Preventieprojecten rond verschillende thema's 
(20) Aandacht voor aanpakken en opvolgen van conflictsituatie per groep 
(21) Zelfevaluatie door leerlingen 

Klasniveau 
(1) Uitstap met activiteiten rond verschillende thema's, klasdagen 
(2) Doelgerichte klasgesprekken 
(3) Time-out op klasniveau 
(4) Beperken van ordemaatregelen in de lessen 
(5) Organiseren van activiteiten in het begin van een schooljaar  
(6) Titularisuurtje  
(7) Beperking van de grootte van de klassen 
 
Individueel niveau 
(1) Aanbieden van pro-actieve acties (assertiviteitstraining, etc.) 
(2) Preventie en begeleiding van risicojongeren 
(3) Gebruik van gedragskaart, leerlingvolgkaart 
(4) Betere ondersteuning en opvolging van leerlingen 

(schoolpsycholoog, etc.) 
(5) Efficiëntere en snellere doorverwijzing van leerlingen 
(6) Individuele gesprekken 
(7) Leerlingen spreken leerkrachten vlugger aan bij problemen 
(8) Herstelgericht handelen 
(9) Opstellen begeleidingsplan 
(10) Trajectbegeleiding 
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Op de vraag waarom het gebruik van time-out niet gezorgd heeft voor een verbetering van de 
preventieve aanpak (31.3%; N=82) zijn de voornaamste redenen: geen verbetering bij de 
leerling(en), te weinig ervaring met de methodiek, de begeleiding is reeds intensief op de school en 
te weinig communicatie en feedback vanwege de projecten.  

Op de vraag of het time-outproject gezorgd heeft voor een verbetering van de remediërende 
aanpak van probleemgedrag bij de leerlingen, antwoorden 68.3% van de scholen (N=149) positief: 
51.8% is het eens en 16.5% is het helemaal eens. De meeste scholen (55%; N=82) hebben op 
schoolniveau initiatieven genomen om het remediërend vermogen te verhogen, gevolgd door 
initiatieven op klasniveau (51%; N=76) en individueel niveau (49%; N=73). Zevenentwintig percent 
van de scholen (N=40) duidt aan initiatieven op alle niveaus genomen te hebben. Dit zijn er 
beduidend minder dan de scholen die preventieve maatregelen op alle niveaus hebben ingezet. In 
Tabel 2.34 op p. 152 worden per niveau de maatregelen, die de scholen nemen op remediërend 
vlak, opgesomd. Er zijn drieëntwintig initiatieven op schoolniveau, zes op klasniveau en acht op 
individueel niveau.  
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Tabel 2.34 Overzicht van initiatieven ter versterking van de remediërende aanpak van probleemgedrag naargelang niveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolniveau 
(1) Hergo-moderator binnen de school inschakelen 
(2) Aanpassing schoolreglement, verduidelijking orde en tucht 
(3) Duidelijke en concrete afspraken bij het opvolgen van leerlingen 
(4) Gerichtere aanpak 
(5) Efficiënte reactie op problemen 
(6) Gedragskaarten om positief gedrag te stimuleren 
(7) Gerichtere aanpak en structuur naar ouders toe 
(8) Herstart werken cel leerlingenbegeleiding, extra ondersteunend 

personeel 
(9) Herwaardering van de klassenraden 
(10) Het inrichten van uren pedagogische coördinatie 
(11) Betere opvolging van leerlingen door leerkrachten 
(12) Meer A-attesten en minder B- en C-attesten 
(13) Meer overleg 
(14) No Blame-aanpak bij pesten 
(15) Opstellen van begeleidingsmap voor alle personeelsleden 
(16) Versterking van samenwerking met CLB  
(17) Stappenplan bij problematisch gedrag 
(18) Uitbouw van een taakklas 
(19) Sneller optreden 
(20) Alternatieve activiteiten voor leerlingen die het moeilijk hebben op de 

speelplaats 
(21) Minder doorverwijzingen 
(22) Meer overlegmomenten bij probleemgedrag 
(23) Klassenraden waar time-out en/of hergo meer professioneel wordt 

aangewend  

Klasniveau 
(1) Groepsgesprekken met leerlingen 
(2) Betrekken van de klasgroep bij problematische interacties in de klas 
(3) Goed gebruik van de agenda 
(4) No Blame-aanpak pesten in sommige klassen 
(5) Klasmanagement 
(6) Maken van klasafspraken 
 
Individueel niveau 
(1) Concrete afspraken met betrokken leerling 
(2) Een op maat ingevulde begeleiding/aanpak 
(3) De individuele leerling krijgt meer kansen 
(4) Gerichtere commentaren in schoolrapport 
(5) Gesprek met betrokken leerling 
(6) Minder repressieve aanpak van individuele leerlingen 
(7) Toewijzen van een vaste begeleider aan leerlingen met 

probleemgedrag 
(8) Zelfevaluatie van de individuele leerling 
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Het aanbod is niet afgestemd op de vraag, te weinig communicatie en feedback van de projecten 
en geen verbetering merkbaar na time-out zijn de meest genoemde redenen voor scholen (26.3%; 
N=69) waar time-out en/of hergo voor geen verbetering heeft gezorgd van de remediërende 
aanpak.  

Bij de indeling van de initiatieven op school-, klas- en individueel niveau op remediërend en 
preventief vlak, merkten we op dat scholen niet goed vertrouwd waren met deze begrippen. Bij een 
volgende bevraging dienen deze begrippen duidelijk omschreven te worden.  

2.2.3 Externe samenwerking 

Deze paragraaf geeft een beschrijving van het aantal externe organisaties en/of instellingen 
waarmee de bevraagde scholen de laatste vijf jaar hebben samengewerkt. Aan de respondenten 
werd gevraagd of ze samengewerkt hebben met één of meer van de opgelijste externe 
organisaties en/of instellingen.  

In Tabel 2.35 op p. 154 staat bij elke organisatie/instelling het aantal scholen die er met 
samengewerkt heeft. Alle scholen (N=250) werken samen met een CLB. Verder is er voor 99.2% 
van de scholen een samenwerking met een externe time-outorganisatie. Dit hoog percentage is 
logisch omdat de vragenlijst op schoolniveau verstuurd werd naar alle scholen die in de 
schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 één of meer time-outs gevoerd hebben. Verder werkt 98% 
van de scholen samen met een politiedienst en 90.9% heeft een samenwerkingsverband met het 
CBJ. Tweehonderddertig scholen (91.3%) werken samen met een culturele organisatie. Tot slot 
duiden negen scholen aan een samenwerking te hebben met andere externe organisaties en/of 
instellingen. Het betreft de volgende organisaties/instellingen: GON-begeleiding, 
vertrouwenscentrum kindermishandeling, Stichting Vlaamse schoolsport, vrijwilligerswerkers, 
zorgboerderij en slachtofferhulp.  
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Tabel 2.35 Samenwerking scholen en externe organisaties/instellingen 

Externe organisaties/instellingen N % 

Culturele organisaties 230 91.3 
Sport- en jeugdverenigingen 164 69.5 
Vormingsorganisatie 143 61.9 
LOP 146 62.7 
Dienst voor onderwijsondersteuning 87 39.2 
Preventiedienst 143 60.9 
Opvoedingswinkel 31 14.3 
OCMW 184 76.7 
SOW, straathoekwerk, buurtwerk- en regie 57 26.4 
JAC, JIC 189 79.1 
CLB 250 100 
Huisarts 181 76.4 
Drughulpverlening 159 66.5 
CAW 93 42.1 
CGGZ 176 74.9 
COS 37 18.8 
Time-outorganisatie 245 99.2 
Hergo-organisatie 69 32.1 
Internaat 158 65.8 
Asielcentrum, migrantenbureau, onthaalbureau 73 32.2 
Vluchthuis, opvangcentrum daklozen 54 23.6 
CBZW 147 62.3 
Gezins- en thuisbegeleidingsdienst 166 71.9 
OOOC 58 30.7 
Dagcentrum 110 49.3 
Gezinsvervangend tehuis 194 80.5 
Jeugdinstelling 158 66.1 
Kinder- en jeugdpsychiatrie 198 83.9 
Politie 239 98 
CBJ 219 90.9 
Justitie  182 77.4 
Andere organisatie(s) 9 6 

 

Van belang is ook de grootte van het externe netwerk van de scholen na te gaan. In Tabel 2.36 op 
p. 155 wordt het totaal aantal samenwerkingsverbanden afgebeeld. Deze tabel geeft aan dat de 
meeste scholen (34.4%; N=84) met zes tot tien organisaties en/of instellingen samenwerken. 
Daarnaast breidt het netwerk van veel scholen (29.9%; N=73) zich uit naar elf tot vijftien 
organisaties en/of instellingen. Hierbij moet men rekening houden dat scholen, buiten de 
organisaties/instellingen opgesomd in de vragenlijst, nog andere samenwerkingsverbanden heeft. 
De mogelijkheid om andere aan te duiden is er, maar slechts zes scholen vermelden hier een extra 
organisatie/instelling.  
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Tabel 2.36 Aantal samenwerkingsverbanden opgedeeld in categorieën 

  Aantal scholen 
  N % 
Aantal samenwerkingsverbanden 1-5 34 13.9 
 6-10 84 34.4 
 11-15 73 29.9 
 16-20 35 14.3 
 21-25 16 6.6 
 26-30 2 0.8 
Totaal  244 100 

 

Naast de grootte van het netwerk is het belangrijk het doel en de intensiteit van de 
samenwerkingsverbanden na te gaan. Tabel 2.37 geeft het aantal samenwerkingsverbanden van 
de bevraagde scholen naargelang van het doel. Bijna alle bevraagde scholen (99.6%; N=248) 
werken vanuit een preventieve doelstelling samen met een externe organisatie en/of instelling. 
Slechts één school duidt aan dit niet te doen (0.4%). De meeste scholen (25.8%; N=64) werken 
met elf tot vijftien externe organisaties en/of instellingen met een preventief doel. Het aantal 
scholen die met een remediërend doel met organisaties en/of instellingen werken ligt hoger; 29.1% 
van de bevraagde scholen heeft zestien tot twintig samenwerkingsverbanden met als doel 
remediëring. Ook hier duidt één school aan geen remediërend externe samenwerkingsverband te 
hebben (0.4%). Er zijn 219 scholen (91.3%) die noch met een preventief, noch met een 
remediërend doel samenwerken met externen. De meeste scholen (38.4%; N=84) duiden aan dat 
ze één tot vijf samenwerkingsverbanden hebben noch met een preventief, noch met een 
remediërend doel.  

Tabel 2.37 Aantal samenwerkingsverbanden naargelang doel 

  Preventief doel  Remediërend doel  Ander doel 
  N %  N %  N % 

1-5 21 8.5  20 8.1  84 38.4 Aantal 
samenwerkingsverbanden 6-10 54 21.8  46 18.6  47 21.5 
  11-15 64 25.8  64 25.9  46 21 
  16-20 63 25.4  72 29.1  28 12.8 
  21-25 37 14.9  38 15.4  12 5.5 
  26-30 9 3.6  7 2.8  2 0.9 
Totaal  248 100  247 100  219 100 

 

2.2.4 Schoolkenmerken  

Één van de doelen van time-out die de Vlaamse overheid vooropstelt, is het schoolteam versterken 
enerzijds inzake het voorkomen van problematieken (preventief) en anderzijds inzake het omgaan 
met problematieken (remediërend). Het aantal time-outs door de scholen georganiseerd in de 
schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 geeft een versterking van het schoolteam weer inzake het 
voorkomen van problematieken van leerlingen (t=2.106; p�.05). Daarnaast wordt het schoolteam 
ook meer versterkt in haar remediërende aanpak als het meer gebruik maakt van het time-
outproject (t=3.555; p�.001). Dit wil zeggen dat de scholen het time-outproject als effectief 
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percipiëren op schoolniveau. Aanvullend werd er nagegaan of de duur van de tewerkstelling van 
de repondent een invloed heeft op de antwoorden, meer bepaald om de betrouwbaarheid van de 
gegevens na te gaan. Het blijkt dat respondenten die meer dan vijf jaar werkzaam zijn op de 
school een grotere versterking van het schoolteam op remediërend vlak aangeven dan 
respondenten die minder dan een jaar in de school werkzaam zijn. De duur van de tewerkstelling 
van de respondenten heeft daarentegen geen invloed op het aanduiden van het aantal initiatieven 
en het aantal samenwerkingsverbanden.  

Verder heeft de omschreven schoolcultuur een significante invloed op de versterking van het 
schoolteam op preventief (t=3.776; p�.001) en op remediërend vlak (t=3.057; p�.005). Dit betekent 
dat een school die meer leerlingengerichte begeleidings(activiteiten) organiseert voor leerlingen, 
een grotere versterking waarneemt binnen het schoolteam. Uit een regressieanalyse blijkt dat de 
score op de schaal van de omschreven schoolcultuur die reikt van 1 (niet-leerlinggerichtheid) tot 41 
(leerlinggerichtheid) geen invloed heeft op het gebruik van time-outs door de scholen.  

 

Figuur 2.9 Samenvatting onderlinge relaties 

De grootte van het netwerk van de scholen heeft geen invloed op het gebruik van time-out door de 
scholen. Als we kijken naar het doel van de samenwerkingsverbanden (preventief, remediërend, 
noch preventief/noch remediërend) merken we op dat het aantal preventieve 
samenwerkingsverbanden significant samenhangt met het aantal remediërende 
samenwerkingsverbanden. Een eerste verklaring hiervoor is dat scholen de termen ‘preventief’ en 
‘remediërend’ niet duidelijk kunnen onderscheiden. Verder is het mogelijk dat scholen die belang 
hechten aan de uitbouw van samenwerkingsverbanden, dit zowel doen om hun eigen 
remediërende en preventieve aanpak uit te breiden, te ondersteunen en te versterken. 

Scholen die veel remediërend samenwerken met organisaties en/of instellingen maken significant 
meer gebruik van time-outs. Een verklaring hiervoor kan zijn dat deze scholen time-out aanwenden 
als een remediërende maatregel, eerder dan een preventieve maatregel. De helft van de 
respondenten op de vragenlijst op dossierniveau gaf eerder al aan dat ze voor de time-out van de 
jongere orde- en tuchtmaatregelen heeft overwogen. Dit geeft aan dat de scholen nog meer 
geïnformeerd en gesensibiliseerd mogen worden over het doel en de werking van het time-
outproject.  
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2.3 Besluit  

Uit de beschrijving van de respons blijkt dat de steekproef representatief is ten opzichte van de 
verdeling van de populatie. We kunnen besluiten dat de verdeling over de provincies gelijklopend 
is met de verdeling van de populatie voor de volgende kenmerken: provincie, onderwijsnet, 
inrichtende macht, schooltype, onderwijsaanbod en aantal leerlingen.  

De (begeleidings)activiteiten hebben we gecategoriseerd binnen de niveaus van de 
preventiepiramide. De voornaamste initiatieven die de school neemt binnen het eerste niveau 
(leefklimaatbevordering) zijn: het voorzien in activiteiten tijdens de pauzes, het organiseren van 
onthaalactiviteiten, het stimuleren van leerlingenparticipatie en de aanwezigheid van een formeel 
overlegorgaan voor leerlingen. Op niveau 2 van de preventiepiramide (algemene preventie) is er in 
bijna alle scholen systematisch overleg binnen het schoolteam. Vervolgens nemen de meeste 
scholen initiatieven om ouderbetrokkenheid te stimuleren of te versterken en maken de meeste 
scholen gebruik van het leerlingenvolgsysteem. De meest vernoemde initiatieven die de scholen 
gebruiken op het niveau 3 (specifieke preventie) zijn: een schoolreglement met duidelijke 
afspraken in verband met (on)gewenst gedrag, uitgeschreven handelings- en stappenplannen, een 
gedragskaart, het geven van bijlessen voor de leerlingen en het organiseren van sensibiliserende 
activiteiten. Binnen niveau 4 (probleemaanpak) maken (bijna) alle scholen gebruik van orde- en 
tuchtmaatregelen en is er doorverwijzing van leerlingen naar externe organisaties en/of instellingen 
mogelijk. Verder doen de meeste scholen aan individuele coaching van leerlingen bij problemen en 
voeren ze een consultatiegesprek met de ouder(s) als er problemen zijn.  

De meeste scholen nemen initiatieven op het derde en vierde niveau van de preventiepiramide, 
wat betekent dat ze meer niet leerlingengerichte activiteiten voorzien voor de leerlingen. Dit 
verklaart het grote aantal scholen die zich op de schaal situeren binnen de categorie ‘niet-
leerlingengerichtheid’. Uit de analyses blijkt dat hoe hoger de score op de schaal van 
leerlingengerichtheid, hoe sterker het schoolteam wordt in hun preventieve en remediërende 
aanpak.  

Meer dan de helft van de scholen geeft aan dat de gevoerde time-out(s) in de schooljaren 2006-
2007 en 2007-2008 voor een versterking heeft gezorgd van het schoolteam inzake het voorkomen 
van en omgaan met probleemsituaties waarin het probleemgedrag van de leerling centraal staat. 
Daarnaast kunnen we concluderen dat hoe meer time-outs er voor leerlingen worden 
georganiseerd, hoe meer het schoolteam versterkt op preventief en remediërend vlak.  

Uit de resultaten blijkt dat het time-outaanbod inmiddels iets bekender is dan het hergo-aanbod. 
Een uitbreiding van het time-outaanbod acht meer dan de helft van de respondenten wenselijk. Het 
hergo-aanbod is voor een aantal scholen bekend en voldoet aan hun vraag. Dat de helft van de 
scholen geen idee heeft van de verhouding tussen aanbod en vraag, maakt duidelijk dat de 
aanbodzijde alleszins meer aandacht verdient. Vanuit het oogpunt dat alle Vlaamse leerlingen op 
hetzelfde aanbod en op dezelfde kansen zouden moeten kunnen rekenen, zouden alle scholen op 
de hoogte moeten zijn van de mogelijkheid om hun eigen curatief en preventief aanbod uit te 
breiden met time-out en/of hergo.  
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Verder werd het externe netwerk van de scholen nagegaan. De meeste scholen hebben met 
minimum zes en met maximum vijftien van de opgelijste organisaties en/of instellingen 
samengewerkt. Het aantal scholen die met een remediërend doel werken, ligt hoger dan het aantal 
scholen die met een preventief doel werken. Scholen die veel remediërend samenwerken met 
organisaties en/of instellingen maken vervolgens ook meer gebruik van time-out. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat deze scholen time-out aanwenden als een remediërende maatregel, eerder 
dan als een preventieve maatregel. De helft van de respondenten op de vragenlijst op 
dossierniveau, die besproken werd in het vorige hoofdstuk, gaf eerder al aan dat ze voor de time-
out van de jongere orde- en tuchtmaatregelen heeft overwogen.  
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3 Samenhang van effectiviteit met schoolkenmerken 

3.1 Samenhang met bevraagde schoolkenmerken 

Na de analyse van de data van de vragenlijst op dossierniveau en de data van de vragenlijst op 
schoolniveau apart, is het interessant om de subjectieve effectiviteit, zoals geregistreerd in de 
vragenlijst op dossierniveau, in verband te brengen met schoolkenmerken die bevraagd werden 
aan de hand van de vragenlijst op schoolniveau.  

Een eerste analyse die hier interessant is, is de mate waarin de effectiviteit van een time-out 
samenhangt met de mate waarin de scholen zich gesterkt voelen in hun preventieve en 
remediërende aanpak door het gebruik van time-out. Hieruit blijkt dat de versterking in hun 
preventieve aanpak op vele vlakken samenhang vertoont met de bereikte effectiviteit: de 
versterking op preventief vlak hangt positief samen met (in volgorde van sterkte in samenhang) de 
score op de effectiviteit van de time-out in het algemeen (r=.308; p�.001), de score op de 
effectiviteit van de time-out voor de jongere (r=.271; p�.001), de score op de effectiviteit van de 
time-out voor de school (r=.267; p�.001), de score op de mate waarin het hoofddoel voor de school 
bereikt is (r=.267; p�.001), de evolutie van de jongere op het naar buiten gericht probleemgedrag 
op korte termijn (r=.219; p�.001), de evolutie van de jongere op zijn internaliserend 
probleemgedrag op korte termijn (r=.161; p�.05), de evolutie van de jongere op de problematische 
relaties op korte termijn (r=.145; p�.05) en de evolutie van de jongere op het naar buiten gerichte 
probleemgedrag op lange termijn (r=.123; p�.05). De versterking in hun remediërende aanpak 
hangt nauw samen met de effectiviteit op dezelfde vlakken als waarmee de versterking in hun 
preventieve aanpak mee samenhangt, behalve met het externaliserend probleemgedrag op lange 
termijn. We sommen ze ook hier weer in volgorde van sterkte in samenhang op: de score op de 
effectiviteit van de time-out in het algemeen (r=.315; p�.001), de score op de effectiviteit van de 
time-out voor de school (r=.314; p�.001), de score op de effectiviteit van de time-out voor de 
jongere (r=.303; p�.001), de score op de mate waarin het hoofddoel voor de school bereikt is 
(r=.246; p�.001), de evolutie van de jongere op het naar buiten gericht probleemgedrag op korte 
termijn (r=.154; p�.05), de evolutie van de jongere op zijn internaliserend probleemgedrag op korte 
termijn (r=.129; p�.05) en de evolutie van de jongere op de problematische relaties op korte termijn 
(r=.103; p�.05). Als we beide vergelijken is het opvallend dat enerzijds de samenhang steviger is 
tussen de preventieve versterking en de evoluties van de jongeren en de mate waarin het 
hoofddoel bereikt werd. Anderzijds is de samenhang steviger tussen de remediërende versterking 
en de scores op de mate waarin de time-out als effectief wordt beschouwd voor de jongere, de 
school en in het algemeen. 

De versterking van het schoolteam in hun preventieve en remediërende aanpak wordt ook 
bekeken in het licht van de resultaten van de objectieve effectiviteit. Hieruit blijkt dat een school 
met leerlingen die bij de aanvang van het volgende schooljaar van richting wijzigen, zich minder 
gesterkt voelen in hun preventieve en remediërende aanpak. Voor de overige objectieve 
effectiviteitscriteria zijn er geen verschillen gevonden in verband met de versterking van het 
schoolteam.  
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Een tweede analyse die uitgevoerd wordt over de twee vragenlijsten heen is de relatie tussen het 
aantal aanwezige mogelijkheden tot interne leerlingenbegeleiding en de subjectieve en objectieve 
effectiviteit. Voor deze eerste blijkt dat dit aantal enkel een invloed heeft op de evoluties van de 
jongere op alle vlakken op lange termijn: op het naar buiten gericht probleemgedrag (t=-2.047; �=-
.111; p�.05), het internaliserend probleemgedrag (t=-2.192; �=-.130; p�.05) en de problematische 
relaties (t=-2.250; �=-.126; p�.05). Dit verband blijkt echter negatief: jongeren uit scholen met meer 
mogelijkheden tot interne leerlingenbegeleiding, worden in hun evolutie op lange termijn slechter 
geëvalueerd. Dit kan ons inziens twee verklaringen hebben. Ten eerste zouden scholen met een 
meer uitgebouwde interne leerlingenbegeleiding kunnen wijzen op een meer begaan zijn met hun 
leerlingen en in dat opzicht meer heil verwachten van een time-out op lange termijn. Een hogere 
verwachting is in het algemeen minder gemakkelijk in te vullen, wat kan leiden tot de eerder 
negatievere score in verhouding tot scholen die minder goed uitgebouwd zijn in hun interne 
leerlingenbegeleiding. Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat scholen, die meer mogelijkheden 
hebben om een jongere intern te begeleiden, de jongere pas in een meer gevorderde 
probleemsituatie op time-out sturen. In dit geval sturen de scholen met meer interne 
leerlingenbegeleiding gemiddeld meer problematische leerlingen naar een time-out, waar dan ook 
door een time-out minder effect op de gedragsproblematiek van de  jongere te verwachten valt. 

Het aantal mogelijkheden tot interne leerlingenbegeleiding is enkel verschillend naargelang van het 
behaalde attest op het einde van het schooljaar (F=7.765; df=2; p�.001). Hier blijkt dat jongeren in 
scholen met een meer uitgebouwde leerlingenbegeleiding, eerder een A-attest dan een B-attest 
(p�.05) behalen. 

Een derde analyse over beide vragenlijsten heen, is het aantal samenwerkingsverbanden die een 
school over de laatste vijf jaar had, in verband brengen met de subjectieve en objectieve 
effectiviteit. Bij de subjectieve effectiviteit valt enkel op dat het internaliserend probleemgedrag van 
de leerling op lange termijn positiever beoordeeld wordt naarmate de school meer externe 
samenwerkingsverbanden had (t=2.318; �=.137; p�.05). 

Bij de objectieve effectiviteit blijkt dat leerlingen die vlak na de time-out van school wijzigen, bij de 
aanvang van de time-out in scholen zaten die met minder externe organisaties/instellingen 
samengewerkt hadden in het verleden (t=-2.221; df=445; p�.05). Leerlingen die dan bij de 
overgang naar het volgende schooljaar wijzigden van onderwijsvorm, bleken bij aanvang van de 
time-out in scholen te zitten die meer samenwerkingsverbanden aangingen met externe 
instellingen en organisaties (t=3.167; df=347; p�.001). 

Tot slot kan de effectiviteit bekeken worden in het licht van de schoolcultuur. De samenstelling van 
de schaal waarmee we schoolcultuur trachten te vatten, werd reeds besproken in het deel rond de 
analyses van de vragenlijst op schoolniveau. Een lage score op de schaal, wijst op een meer 
school(norm)gerichte aanpak, terwijl een hoge score wijst op een meer leerlingengerichte aanpak. 
Deze schoolcultuur heeft een invloed op de volgende variabelen waarmee de subjectieve 
effectiviteit gemeten werd: op de score van de mate waarin de time-out als effectief bevonden werd 
voor de jongere (t=2.054; �=.094; p�.05), voor de school (t=3.986; �=.180; p�.001) en in het 
algemeen (t=3.528; �=.161; p�.001), op de evolutie van de jongere op het naar buiten gericht 
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probleemgedrag (t=2.016; �=.089; p�.05) en zijn problematische relaties (t=2.968; �=.145; p�.05), 
beiden op korte termijn.  

De omschreven schoolcultuur heeft geen effect op de objectieve criteria die wijzen op een 
positieve verdere schoolloopbaan. 

3.2 Samenhang met problematische afwezigheden 

Onder dit deel bekijken we de samenhang van de effectiviteit, zoals geregistreerd enerzijds aan de 
hand van de vragenlijst op dossierniveau en anderzijds aan de hand van de vragenlijst op 
schoolniveau, met de data omtrent het aantal problematische afwezigheden die een school 
kenmerken. Men spreekt in het gewoon secundair onderwijs van een problematische afwezigheid 
wanneer een leerling 30 halve dagen onwettig afwezig was (Vlaams ministerie van Onderwijs en 
Vorming, 2008). 

3.2.1 Problematische afwezigheden en effectiviteit op dossierniveau 

Omtrent het aantal problematische afwezigheden in functie van de subjectieve effectiviteit, zijn er 
geen significante verbanden gevonden. Dit noch voor het schooljaar 2006-2007 als voor het 
schooljaar 2007-2008. 

Omtrent het aantal problematische afwezigheden in functie van de objectieve effectiviteit kunnen 
we eveneens kort zijn: er werd in het schooljaar 2006-2007 enkel een samenhang gevonden 
tussen het aantal problematische afwezigheden en de wijziging van school vlak na de time-out (t=-
2.738; df=106.677; p�.05). Hier blijkt dat leerlingen vaker van school wijzigen na afloop van de 
time-out in scholen met een lager aantal problematische afwezigheden. Deze factor werd in 
verhouding tot het aantal leerlingen van de school bekeken. Met betrekking tot de data van het 
schooljaar 2007-2008, wordt er geen samenhang gevonden met de verdere schoolloopbaan van 
de betrokken jongere. 

3.2.2 Problematische afwezigheden en effeciviteit op schoolniveau 

Naast de samenhang van de problematische afwezigheden met de effectiviteit van time-out op 
dossierniveau, wordt ook de effectiviteit van de time-out voor de school hiermee in verband 
gebracht. Een interessant resultaat is dat het aantal problematische afwezigheden dat de school 
kenmerkt, een invloed heeft op de mate van versterking van het schoolteam. Dit zowel voor de 
verbetering op vlak van hun preventieve aanpak (t=-3.955; �=-.206; p�.001) als op vlak van hun 
remediërende aanpak (t=-4.940; �=-.206; p�.000). Voor beiden gaat de stelling op dat hoe meer 
een school met problematische afwezigheden geconfronteerd werd in het schooljaar 2007-2008, 
hoe minder de respondenten menen dat de time-out de school versterkt heeft op beide vlakken. 

3.3 Samenhang met GOK-indicatoren  

Tot slot gaan we dieper in op de samenhang van de effectiviteit, zoals geregistreerd enerzijds aan 
de hand van de vragenlijst op dossierniveau en anderzijds aan de hand van de vragenlijst op 
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schoolniveau, met de data die betrekking hebben op de leerlingenkenmerken. Deze werden 
aangeleverd door het departement Onderwijs en Vorming. 

3.3.1 GOK-indicatoren en effectiviteit op dossierniveau 

Er zijn vier leerlingenkenmerken die de Vlaamse overheid hanteert voor het berekenen van het 
werkingsbudget waar de school recht op heeft42: het opleidingsniveau van de moeder, het krijgen 
van een schooltoelage, de taal die de leerling spreekt in het gezin en de buurt waar de leerling 
woont. Ze zijn enkel van toepassing voor het gewoon secundair onderwijs. De verdeling van deze 
variabelen op macroniveau in het gewoon secundair onderwijs in het schooljaar 2008-2009 ziet er 
als volgt uit. Van alle leerlingen uit het secundair onderwijs, spreekt 8.96% geen Nederlands 
binnen het gezin, de moeder van 25.59% leerlingen heeft een laag opleidingsniveau, 25% heeft 
zijn woonplaats in een buurt met een hoog percentage leerlingen met minstens twee jaar schoolse 
vertraging op vijftienjarige leeftijd en 18.72% van de leerlingen ontvangt een schooltoelage. We 
gaan hier enerzijds in op het percentage op schoolniveau van de vier aparte leerlingenkenmerken 
uit het nieuwe financieringssysteem, anderzijds op het totaal percentage GOK-leerlingen per 
school. Dit voor zowel voor de subjectieve en objectieve effectiviteit, bereikt in de dossiers van het 
schooljaar 2006-2007 als de subjectieve en objectieve effectiviteit die bereikt werd in de dossiers 
van 2007-2008. 

In het kader van de subjectieve effectiviteit heeft het percentage GOK-leerlingen in het schooljaar 
2006-2007 een significant negatieve invloed op de scores die de respondent gaf aan de effectiviteit 
van de time-out voor de jongere (t=-2.396; �=-.152; p�.05) en in het algemeen (t=-1.981; �=-.126; 
p�.05). Ook op de evolutie van de jongere is er een invloed op te merken voor het naar buiten 
gericht probleemgedrag op korte en lange termijn (resp. t=-2.627; �=-.175; p�.05 en t=-2.074;      
�=-.157; p�.05) en op de problematische relaties op lange termijn (t=-2.501; �=-.198; p�.05). De 
evolutie van de ouders wordt eveneens beïnvloed door het percentage GOK-leerlingen: scholen 
waar dit percentage hoog ligt, wordt de evolutie van de ouders minder positief ingeschat (t=-2.178; 
�=-.151; p�.05). Wanneer er naar de vier leerlingenindicatoren van het financieringssysteem 
gekeken wordt, blijkt dat de score op de mate waarin volgens de respondent het hoofddoel van de 
time-out bereikt werd, significant negatief beïnvloed wordt door het percentage leerlingen die geen 
Nederlands spreken binnen het gezin (t=-2.345; �=-.150; p�.05). Op de score die door de 
respondent gegeven werd aan de mate waarin de time-out effectief was voor de jongere zelf, heeft 
het percentage leerlingen binnen de school met een laag opgeleide moeder (t=-2.262; �=-.143; 
p�.05), het percentage leerlingen dat een schooltoelage ontvangt (t=-2.005; �=-.127; p�.05) en het 
percentage leerlingen dat de Nederlandse taal niet spreekt binnen het gezin (t=-2.532; �=-.160; 
p�.05) een negatieve invloed. Op de algemene effectiviteitscore heeft enkel het laatste een 
negatieve invloed (t=-2.206; �=-.140; p�.05). Vervolgens bekijken we de evolutie van de jongere. 
Op enkele van de bevraagde evolutievlakken, hebben de leerlingenindicatoren uit het nieuwe 
financieringssysteem eveneens een invloed. Het percentage leerlingen met een laag opgeleide 
moeder heeft als schoolkenmerk een invloed op de inschatting van volgende evoluties van de 

                                                
42 Decreet 4 juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het 
decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft, B.S. 20 oktober 2008. 
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jongere na een time-out: het naar buiten gericht probleemgedrag op korte (t=-2.376; �=-.159; 
p�.05) en lange termijn (t=-2.271; �=-.172; p�.05) en op de evolutie van de problematische relaties 
op lange termijn (t=-2.459; �=-.195; p�.05). Het ontvangen van een schooltoelage vertoont enkel 
een verband met het naar buiten gericht probleemgedrag op korte termijn (t=-2.161; �=-.145; 
p�.05). De evolutie van de problematische relaties wordt, naast de opleiding van de moeder, ook 
nog beïnvloed door het niet spreken van de Nederlandse taal binnen het gezin (t=-2.725; �=-.215; 
p�.05) en het wonen in een buurt waar een hoog percentage leerlingen woont met twee jaar 
schoolse achterstand op vijftienjarige leeftijd (t=-3.041; �=-.239; p�.05). De evolutie van de ouders 
staat in negatief verband met de opleiding van de moeder (t=-1.987; �=-.138; p�.05). Hoe hoger de 
school scoort op de aanwezigheid van deze leerlingenkenmerken uit het financieringssysteem en 
dus met hoe meer problematische leerlingen de school te maken heeft, hoe negatiever de 
effectiviteit gepercipieerd wordt op de hierboven beschreven vlakken.  

In het kader van de objectieve effectiviteit blijkt dat scholen met meer jongeren die bij hun 
overgang naar het volgende schooljaar na de time-out van school wijzigen, de percentages van 
volgende leerlingenindicatoren significant hoger liggen dan in scholen waar de jongeren op dat 
moment minder wijzigen van school: het krijgen van een schooltoelage (t=2.439; df=206.601; 
p�.05) en het thuis spreken van een andere taal dan het Nederlands (t=2.357; df=201.5; p�.05). 
Het al dan niet wijzigen van richting of onderwijsvorm en het behaalde attest vertoont geen 
samenhang met het percentage GOK-leerlingen binnen de school of het percentage van één van 
de vier leerlingkenmerken uit het financieringssysteem. 

Dezelfde analyses omtrent het percentage GOK-leerlingen en de leerlingenkenmerken werden 
uitgevoerd voor het schooljaar 2007-2008. Hier moeten we constateren dat de data omtrent de 
leerlingenkenmerken van dit schooljaar binnen het databestand van de ingevulde vragenlijsten 
onderling volledig samenhangen (r=1; p�.001) en in feite afhankelijk zijn van elkaar. Dit wil zeggen 
dat als een specifiek leerlingenkenmerk (bv. opleidingsniveau van de moeder) een verband 
vertoont met een andere variabele, bijvoorbeeld de effectiviteit, dit verband eveneens opgaat voor 
de overige leerlingenkenmerken (taal binnen het gezin, buurt waar de jongere woont en 
schooltoelage). Een verklaring hiervoor valt te zoeken bij het feit dat de leerlingenindicatoren van 
de scholen die meerdere time-out-dossiers hebben, en dus meerdere vragenlijsten dienden in te 
vullen, meermaals voorkomen in het databestand. Het logische gevolg is dat wanneer er een 
samenhang gezocht wordt, deze ook sneller gevonden zal worden door de aanwezigheid van 
identieke gegevens.43 De afhankelijkheid in het databestand van de vragenlijsten heeft als gevolg 
dat het onmogelijk is de indicatoren voor het schooljaar 2007-2008 verder onderling te vergelijken.  

We bespreken beperkt de mogelijke analyses. Het percentage GOK-leerlingen van een school 
blijkt enkel samen te hangen met de evolutie van de jongere op langere termijn op vlak van zijn 
problematische relaties (t=-2.436; �=-.157; p�.05) en de gepercipieerde evolutie van de ouders op 

                                                
43 Deze onderlinge afhankelijkheid is immers niet terug te vinden wanneer de correlatie nagegaan wordt 
tussen de leerlingenindicatoren van alle Vlaamse secundaire scholen, ongeacht of zij reeds een time-out 
uitvoerden en zij maar één keer opgenomen worden in de test. De onderlinge samenhang is eveneens niet 
zo sterk terug te vinden wanneer de correlatie berekend wordt tussen de kenmerken van de scholen die een 
time-out uitvoerden, maar iedere school maar eenmaal voorkomt in het databestand. 
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korte (t=2.167; �=.125; p�.05) en lange termijn (t=2.192; �=.148; p�.05). De leerlingenkenmerken 
uit het nieuwe financieringssysteem vertonen allen een invloed op deze zelfde evolutievlakken 
(resp. t=-2.699; �=-.173; p�.05 en t=2.346; �=.135; p�.05 en t=2.681; �=.179; p�.05). Merk op dat 
in dit schooljaar 2007-2008, in tegenstelling tot het schooljaar daarvoor, de evolutie van de ouders 
positiever wordt bevonden wanneer het aanwezige percentage GOK-leerlingen en de scores op de 
leerlingenkenmerken hoger liggen (en dus wijzen op een meer problematische schoolbevolking). 

Wanneer het percentage GOK-leerlingen en de leerlingenindicatoren in verband gebracht worden 
met de objectieve effectiviteit blijkt dat ten eerste alle leerlingenkenmerken samenhangen met het 
wijzigen van studierichting door de jongere na de time-out (t=-2.152; df=34.886; p�.05). In de 
dossiers waar de leerlingen van studierichting wijzigen op dat moment, ligt het percentage van alle 
leerlingenkenmerken voor de school hoger. Ten tweede blijkt enkel het percentage GOK-leerlingen 
hoger te liggen in de scholen waar de leerlingen zitten die van onderwijsvorm wijzigen over de 
gehele periode van vlak na de time-out tot het begin van het volgende schooljaar (resp. t=-2.029; 
97.795; p�.05). Het wijzigen van school of het behaalde attest vertoont noch een verband met het 
aanwezige percentage GOK-leerlingen, noch met de leerlingenkenmerken uit het 
financieringssysteem van de school waar de jongere zat bij aanvang van de time-out. 

3.3.2 GOK-indicatoren en effectiviteit op schoolniveau 

Hieronder wordt er dieper ingegaan op de effectiviteit zoals geregistreerd aan de hand van de 
vragenlijst op schoolniveau. Hier werd de effectiviteit van de methodiek time-out en/of hergo 
gemeten aan de hand van de mate waarin de respondent meent dat de preventieve en 
remediërende aanpak van de school verbeterd is door het gebruik van time-out. 

Hier blijkt dat het percentage GOK-leerlingen aanwezig in de school in het schooljaar 2007-2008 
enkel een invloed heeft op de mate waarin de school verbeterd is in zijn remediërende aanpak. 
Hoe hoger het percentage GOK-leerlingen binnen een school, hoe minder de respondent meent 
dat de school door het gebruik van time-out verbeterd is in zijn remediërende aanpak (t=-4.217; 
�=-.197; p�.001). Op de eventuele verbetering van de preventieve aanpak heeft het percentage 
geen invloed. We zijn hier genoodzaakt enkel de data van het jongste jaar mee te nemen in de 
analyses vermits de bevraging van de scholen geen betrekking had op dossiers uit een bepaald 
jaar, maar om de schoolkenmerken in het algemeen, ongeacht het schooljaar. De analyses worden 
beperkt doordat de leerlingenkenmerken van het financieringssysteem op schoolniveau in 2007-
2008 onderling afhankelijk zijn binnen het databestand van de ontvangen vragenlijsten (cf. supra). 
Tussen de leerlingenkenmerken onderling kan er bijgevolg geen onderscheid gemaakt worden. We 
kunnen wel stellen dat de leerlingenkenmerken noch een invloed hebben op de mate waarin de 
respondent inschat dat de school versterkt is in zijn remediërende aanpak, noch op de mate waarin 
de school versterkt is in zijn preventieve aanpak. 

3.4 Besluit 

Het gebruiken van data over verschillende niveaus, biedt een meerwaarde en een verruiming van 
de context waarin de time-out en zijn eventueel effect plaatsvindt. 
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Ten eerste werden gegevens omtrent de effectiviteit uit de vragenlijst op dossierniveau in verband 
gebracht met enkele schoolkenmerken die bevraagd werden in de vragenlijst op schoolniveau. 
Hieruit worden de twee meest interessante vaststellingen gelicht. 

Een eerste opvallende vaststelling is dat een positievere evolutie van de jongere, nauw 
samenhangt met de versterking van het schoolteam in hun preventieve en remediërende aanpak. 
Hier is de samenhang sterker tussen de evolutie en de versterking in hun preventieve aanpak. Of 
de verbetering van de aanpak van de school het effect van de time-out ten goede komt, of een 
positieve ervaring met time-out een versterking van het schoolteam tot gevolg heeft, kan uit deze 
data niet afgeleid worden. Wel vermoeden we dat beide elkaar beïnvloeden. 

Een volgende vaststelling is dat respondenten uit scholen die over een breder uitgebouwd intern 
leerlingenbegeleidingssysteem beschikken, vaker een negatieve evolutie van de jongere melden. 
Enerzijds denken we aan een verklaring in de richting van de hogere verwachting van de 
methodiek time-out door de school, anderzijds in de richting van een meer problematische 
leerlingengroep waarvoor dan uiteindelijk toch voor een externe begeleiding gekozen wordt. 

Ten tweede werd zowel de effectiviteit die voor de jongere blijkt uit de vragenlijst op dossierniveau 
en de effectiviteit die voor de school blijkt uit de vragenlijst op schoolniveau, in verband gebracht 
met de data omtrent problematische afwezigheden die ons aangereikt werden door het 
departement Onderwijs en Vorming. Een vaststelling uit deze synthese is dat het aantal 
problematische afwezigheden bepalend is voor de mate waarin de school zich gesterkt voelt in zijn 
remediërende en preventieve aanpak van soortgelijke probleemsituaties. Met hoe meer 
problematische afwezigheden scholen geconfronteerd worden, hoe minder snel ze geneigd zullen 
zijn aan te geven dat zij gesterkt werden. Dit kan er op wijzen dat de time-out in scholen met meer 
problematische leerlingen een relatief minder gunstig effect bereikt dan in scholen die met minder 
problematische leerlingen te maken hebben. 

Tot slot werd de effectiviteit van de time-out voor de jongere zoals geregistreerd aan de hand van 
de vragenlijst op dossierniveau en de effectiviteit voor de school, komende uit de vragenlijst op 
schoolniveau, in verband gebracht met data rond GOK. GOK werd in het leven geroepen in het 
kader van het gelijke onderwijskansen-beleid en zegt iets over het aandeel maatschappelijk 
kwetsbare jongeren waarmee een school te maken heeft. Hieruit blijkt dat de time-out in scholen 
die over een hoger percentage GOK-leerlingen beschikken, naar hun mening minder gemakkelijk 
een positief effect bereikt. Ook de leerlingenkenmerken die de Vlaamse overheid hanteert voor het 
berekenen van het werkingsbudget, blijken een significante invloed te hebben op tal van 
maatstaven waarmee de subjectieve effectiviteit in kaart gebracht werd. In het kader van de 
objectieve effectiviteit van de time-out blijkt dat de leerling die bij de aanvang van de time-out in 
een school zat met een hogere waarde op enkele leerlingenkenmerken, meer kans heeft om na 
een time-out bij de overgang naar het volgende schooljaar van school te wijzigen. In verband met 
de effectiviteit van de time-out voor de school is er een parallelle vaststelling: hoe problematischer 
de samenstelling van de schoolbevolking, hoe minder de school door het gebruik van time-out 
meent gesterkt te zijn in zijn aanpak van problematische jongeren. 
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Hoofdstuk 3. Aanbod  

Zoals eerder in het rapport vermeld, bestaat dit onderzoek uit drie kwantitatieve bevragingen. Het 
vorige hoofdstuk handelde over de kwantitatieve bevraging van alle scholen die in de schooljaren 
2006-2007 en 2007-2008 één of meer time-out(s) hebben gevoerd. De directie van elke 
deelnemende school ontving een vragenlijst op dossierniveau en een vragenlijst op schoolniveau. 
De vragenlijst op schoolniveau die de schoolaspecten in kaart brengt, diende door de directie zelf 
ingevuld te worden. De vragenlijst op dossierniveau diende de directie door te spelen naar de 
perso(o)n(en) die het nauwst betrokken was/waren bij de gevoerde time-out(s).  

Om het gebruik van en de behoefte aan time-out in Vlaanderen in kaart te brengen, hebben we 
een derde beperkte bevraging gevoerd bij alle Vlaamse secundaire scholen. Eerst bespreken we 
de respons op deze vragenlijst om daarna de resultaten van deze exploratieve bevraging te 
beschrijven.  

1 Beschrijving respons 

Naar alle Vlaamse secundaire scholen (N=1076) is op 7 november een korte digitale vragenlijst 
verstuurd. Er zijn 940 scholen uit het gewoon secundair onderwijs en 121 scholen uit het 
buitengewoon secundair onderwijs bevraagd. Verder hebben we 24 Syntra-campussen 
aangeschreven die een leercontract aanbieden. Daarvan kregen we 25.2% (N=271) ingevulde 
exemplaren. Om deze respons te verhogen werd op 17 november een herinneringsmail verstuurd 
naar de scholen die geen formulier voor deze datum invulde (N=806; 74.8%) en werd meegedeeld 
dat het formulier uiterlijk op 19 november beantwoord diende te worden. We kregen in totaal 66.1% 
(N=705) ingevulde exemplaren terug. Aan de scholen die niet reageerden, stelden we op 27 
november per mail de vraag waarom ze niet hadden geantwoord. De voornaamste redenen voor 
het niet invullen van de vragenlijst zijn geen ervaring met time-out en hergo (32.9%; N=24) en 
tijdsgebrek (32.9%; N=24)  

Het aantal ingevulde vragenlijsten (66.1%; N=706) is gereduceerd tot een respons van 54.2% 
(N=583). Dit betekent dat er 122 onderzoekseenheden verwijderd zijn. Dat bleek noodzakelijk 
omdat een aantal scholen enkel op de eerste vraag hadden geantwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en de rest 
van de vragen onbeantwoord hadden gelaten. Omwille van de betrouwbaarheid van de gegevens 
werd er geopteerd de onderzoekseenheden die enkel de eerste vraag hadden beantwoord uit de 
responsgroep te verwijderen.  

De totale, bruikbare respons bedraagt 54.2% (N=583) waarvan er 523 formulieren (89.8%) volledig 
ingevuld zijn. Er blijven 91 scholen (15.6%) onbekend, omdat zij nalieten hun instellingsnummer te 
vermelden. De  gegevens van deze scholen konden om die reden niet verwerkt worden.  

Om de respons te beschrijven hebben we een onderscheid gemaakt tussen negen groepen: 

(1) groep 1: scholen die de vragenlijst invulden (N=583); 

(2) groep 2: scholen die de vragenlijst invulden en time-outorganisaties kennen (N=510); 
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(3) groep 3: scholen die de vragenlijst invulden en geen time-outorganisaties kennen (N=72); 

(4) groep 4: scholen die de vragenlijst invulden en hergo-organisaties kennen (N=309); 

(5) groep 5: scholen die de vragenlijst invulden en geen hergo-organisaties kennen (N=254); 

(6) groep 6: scholen die de vragenlijst invulden en samengewerkt hebben met een time-
outorganisatie (N=376) 

(7) groep 7: scholen die de vragenlijst invulden en niet samengewerkt hebben met een time-
outorganisatie + scholen die antwoordden op de mail en niet samengewerkt hebben met een 
time-outorganisatie (N=157); 

(8) groep 8: scholen die de vragenlijst invulden en samengewerkt hebben met een hergo-
organisatie (N=116); 

(9) groep 9: scholen die de vragenlijst invulden en niet samengewerkt hebben met een hergo-
organisatie + scholen die antwoordden op de mail en niet samengewerkt hebben met een 
hergo-organisatie (N=491). 

Achtereenvolgens geven we een overzicht van het aantal respondenten naargelang van de 
provincie, het onderwijsnet, de inrichtende macht, het schooltype, de onderwijsvorm en de 
schoolbevolking. Verder gaan we na of de negen groepen representatief zijn voor de populatie van 
het gewoon voltijds secundair onderwijs, het deeltijds secundair onderwijs en het buitengewoon 
secundair onderwijs. Er zijn geen populatiegegevens voor leerovereenkomsten (Syntra’s). De 
gegevens van alle secundaire scholen zijn verkregen door toedoen van het departement Onderwijs 
en Vorming en kunnen geraadpleegd worden in de brochure ‘Vlaams Onderwijs in Cijfers 2007-
2008’ (Vlaamse overheid, beleidsdomein Onderwijs en Vorming, 2008).  

1.1 Provincie  

In Tabel 3.1 op p. 168 staat een overzicht van het aantal scholen van de responsgroep en 
populatie44 per provincie. Uit de vergelijking kan allereerst worden geconstateerd dat procentuele 
verdeling van responsgroep niet noemenswaardig afwijkt van die van de populatie. Twee 
percentages in groep 3 verschillen echter van het populatiepercentage. Meer bepaald ligt het 
percentage scholen in de provincie Limburg die de vragenlijst invulden en geen kennis hebben van 
time-outorganisaties (groep 3) veel lager dan het populatiepercentage: 3.6% ten opzichte van 
14.9%. In Vlaams-Brabant ligt het percentage van de respondenten uit deze groep vervolgens 
hoger (26.8% ten opzichte van 14%). Een ander opvallend resultaat is de 
ondervertegenwoordiging van de Oost-Vlaamse secundaire scholen die de vragenlijst invulden en 

hergo kennen (9.9% ten opzichte van 21%). Dit verschil blijkt significant te zijn (χ²=14.526; df=5; 
p�.05).  

 

                                                
44 Inclusief de provincies waar de Syntra-campussen gelegen zijn. 
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Tabel 3.1 Aantal respondenten per provincie 

  Groep 1  Groep 2  Groep 3  Groep 4  Groep 5 
  N %  N %  N %  N %  N % 
Antwerpen 132 26.7  117 26.7  15 27.3  75 27.1  57 26.1 
B.H.G. 12 2.4  11 2.5  1 1.8  9 3.2  3 1.4 
Limburg 61 12.3  59 13.4  2 3.6  35 12.6  26 11.9 
Oost-Vl. 107 21.6  96 21.9  11 20  56 20.2  51 23.4 
Vl.-Brab. 74 14.9  60 13.7  14 25.5  45 16.2  29 13.3 
West-Vl. 109 20  96 21.9  12 21.8  57 20.6  52 23.9 
Totaal 495 100  439 100  55 100  277 100  218 100 

 Groep 6  Groep 7  Groep 8  Groep 9  Populatie 

 N %  N %  N %  N %  N % 

Antwerpen 94 28  30 23.4  33 29.7  103 25.2  291 27 
B.H.G. 9 2.7  3 2.3  3 2.7  11 2.7  40 3.7 
Limburg 42 12.5  13 10.2  12 10.8  53 13  160 14.9 
Oost-Vl. 65 19.3  32 25  11 9.9  100 24.5  226 21 
Vl.-Brab. 47 14  26 20.3  23 20.7  56 13.7  151 14 
West-Vl. 79 23.5  24 18.8  29 26.1  85 20.8  208 19.3 
Totaal 336 100  128 100  111 100  408 100  1076 100 

 

1.2 Onderwijsnet en inrichtende macht 

Tabel 3.2 presenteert de responspercentages van de groepen respondenten per onderwijsnet: 
gemeenschapsonderwijs (G.O.), officieel gesubsidieerd onderwijs (O.G.O.), vrij gesubsidieerd 
onderwijs (V.G.O.) en andere. Er zijn geen grote verschillen te vinden in het onderwijsnet waartoe 
de scholen behoren. Er is wel een kleine ondervertegenwoordiging op te merken in het O.G.O. 
voor scholen die de vragenlijst invulden en geen time-outorganisaties kennen. Tot slot is er binnen 
het O.G.O een kleine oververtegenwoordiging van scholen die de vragenlijst invulden en hergo-
organisaties kennen (groep 4) (74.2% ten opzichte van 68.3%). De chi-kwadraat vergelijkingstoets 
geeft aan dat deze verschillen niet significant zijn.  

Tabel 3.2 Aantal respondenten per onderwijsnet 

  Groep 1  Groep 2  Groep 3  Groep 4  Groep 5 
  N %  N %  N %  N %  N % 
G.O. 99 20.1  86 19.7  13 23.6  53 19.3  46 21.2 
O.G.O 39 7.9  37 8.5  2 3.6  17 6.2  22 10.1 
V.G.O 352 71.5  312 71.6  39 70.9  204 74.2  148 68.2 
Andere 2 0.4  1 0.2  1 1.8  1 0.4  1 0.5 
Totaal 492 100  436 100  55 100  275 100  217 100 

 Groep 6  Groep 7  Groep 8  Groep 9  Populatie 

 N %  N %  N %  N %  N % 

G.O. 68 20.3  29 22.8  22 19.8  83 20.4  243 23.1 
O.G.O 32 9.6  6 4.7  7 6.3  33 8.1  87 8.3 
V.G.O 234 69.9  91 71.7  82 73.9  288 70.9  718 68.3 
Andere 1 0.3  1 0.8  0 0  2 0.5  4 0.4 
Totaal 335 100  127 100  111 100  406 100  1052 100 
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In Tabel 3.3 staat het responspercentage van de scholen en het populatiepercentage per 
inrichtende macht weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de verdeling van de respondenten over de 
inrichtende machten min of meer gelijklopend is. Voor de groep scholen die de vragenlijst invulden 
en hergo-organisaties kennen (groep 4) is er op het niveau van de gemeente de grootste afwijking: 
2.9% ten opzichte van een populatiepercentage van 5.3%. Een ander opvallend resultaat is de 
ondervertegenwoordiging van de scholen die geen ervaring hebben met time-out (groep 8) op 
provinciaal niveau (0.8% ten opzichte van 3%). Deze twee responspercentages verschillen niet 
significant met de populatiepercentages.  

Tabel 3.3 Aantal respondenten per inrichtende macht 

  Groep 1  Groep 2  Groep 3  Groep 4  Groep 5 
  N %  N %  N %  N %  N % 
A.R.G.O. 99 20.1  86 19.7  13 23.6  53 19.3  46 21.2 
Gemeente 22 4.5  20 4.6  2 3.6  8 2.9  14 6.5 
Provincie 17 3.5  17 3.9  0 0  9 3.3  8 3.7 
Vrij 352 71.5  312 71.6  39 70.9  204 74.2  148 68.2 
Intercomm. 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 
Andere 2 0.4  1 0.2  1 1.8  1 0.4  1 0.5 
Totaal 492 100  436 100  55 100  275 100  217 100 

 Groep 6  Groep 7  Groep 8  Groep 9  Populatie 

 N %  N %  N %  N %  N % 

A.R.G.O. 68 20.3  29 22.8  22 17.3  83 20.5  243 23.2 
Gemeente 17 5.1  5 3.9  3 2.4  20 4.9  56 5.3 
Provincie 15 4.5  1 0.8  4 3.1  13 3.2  31 3 
Vrij 234 69.9  91 71.7  82 64.6  287 70.9  718 68.4 
Intercomm. 0 0  0 0  0 0  0 0  1 0.1 
Andere 1 0.3  1 0.8  0 0  2 0.5  3 0.3 
Totaal 335 100  127 100  127 100  405 100  1049 100 

 

1.3 Schooltypes en onderwijsvorm 

In deze paragraaf wordt de responsgroep beschreven aan de hand van het schooltype en het 
onderwijsaanbod. We hanteren dezelfde indeling die gebruikt is om de scholen die de vragenlijst 
op schoolniveau invulden per schooltype en onderwijsvorm te beschrijven. We zetten ze hier nog 
even op een rij.  

Een eerste groep zijn scholen die enkel een eerste graad aanbieden: onderbouwscholen of GSO. 

Bij de scholen die enkel een tweede, derde en eventuele vierde graad aanbieden 
(bovenbouwscholen) wordt er een onderscheid gemaakt tussen: 

- scholen die enkel ASO en/of KSO aanbieden; 

- scholen die enkel TSO en/of BSO aanbieden; 

- scholen die ASO en/of KSO en TSO en/of BSO aanbieden; 
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- scholen die andere mogelijke onderwijsvormen aanbieden; 

Voor scholen met een eerste, tweede, derde en eventuele vierde graad, wordt een gelijkaardige 
onderverdeling gehanteerd als die van de bovenbouwscholen: 

- scholen die GSO, ASO en/of KSO aanbieden; 

- scholen die GSO, TSO en/of BSO aanbieden; 

- scholen die GSO, ASO en/of KSO en TSO en/of BSO aanbieden; 

- scholen die andere mogelijke onderwijsvormen aanbieden; 

Verder is er een groep scholen die behoren tot een ander schooltype zoals OKAN en het deeltijds 
onderwijs.   

Het buitengewoon onderwijs wordt beschouwd als een schooltype met één onderwijsaanbod.  

Tabel 3.4 op p. 171 geeft een overzicht van het aantal scholen van het schooltype en het 
onderwijsaanbod. De laatste twee kolommen bevatten de gegevens van alle Vlaamse secundaire 
scholen.  

Op het niveau van de onderbouwscholen stellen we vast dat het aantal scholen die geen hergo-
organisaties kennen (groep 5) hoger ligt dan het aantal scholen die wel hergo-organisaties kennen 
(groep 4). Een verschil is ook merkbaar tussen het aantal scholen dat geen ervaring heeft met 
hergo’s (groep 9) en het aantal scholen dat wel al eerder een hergo organiseerde (groep 8).  

Bij de bovenbouwscholen ligt het aantal scholen die hergo-organisaties kennen (groep 4) en er al 
eens met samengewerkt hebben (groep 8) veel hoger dan op het niveau van de 
onderbouwscholen. Als we de verschillen nagaan tussen de verschillende onderwijsvormen, 
merken we op dat het aantal scholen dat TSO en/of BSO aanbieden en time-outorganisaties 
kennen hoger ligt dan het aantal scholen dat richtingen uit ASO en/of KSO aanbieden. We stellen 
hetzelfde vast bij hergo’s: scholen die TSO en/of BSO aanbieden kennen meer hergo-organisaties 
dan scholen die ASO en/of KSO aanbieden. Deze scholen hebben ook al meer een time-out of 
hergo georganiseerd.   

Op het niveau van de scholen die een eerste, tweede, derde en/of vierde graad aanbieden merken 
we op dat er meer scholen time-outorganisaties kennen (groep 2) en er ervaring met hebben 
(groep 6). In de scholen die een eerste graad en ASO en/of KSO aanbieden worden er veel minder 
time-outs georganiseerd dan in scholen die een eerste graad en TSO en/of BSO aanbieden (zie 
groep 6). Hergo’s worden vooral georganiseerd in scholen die een eerste graad en TSO en/of BSO 
aanbieden (groep 8). Scholen uit het buitengewoon onderwijs blijken niet veel in contact te komen 
met time-out- en hergo-organisaties (zie groep 6 en groep 8). Dit resultaat kan te verklaren zijn 
doordat er leerlingen uit een aantal types binnen het buitengewoon secundair onderwijs geen 
doelgroep vormen voor time-out en hergo (bijvoorbeeld type 2 voor jongeren met een matige of 
ernstige mentale handicap).  
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Tabel 3.4 Aantal respondenten per schooltype en onderwijsaanbod 

  Groep 1  Groep 2  Groep 3  Groep 4  Groep 5 
  N %  N %  N %  N %  N % 
Onderbouwscholen 101 20.8  90 20.9  11 20.0  53 19.6  48 22.3 
               
Bovenbouwscholen 118 24.3  106 24.7  12 21.8  73 26.9  45 20.9 
ASO en/of KSO 26 5.3  20 4.7  6 10.9  17 6.3  9 4.2 
TSO en/of BSO 37 7.6  37 8.6  0 0  25 9.2  12 5.6 
ASO en/of KSO en TSO en/of BSO 47 9.7  41 9.5  6 10.9  27 10  20 9.3 
Andere 8 1.6  8 1.9  0 0  4 1.5  4 1.9 
               
Eerste tot vierde  graad 202 41.6  184 42.8  17 30.9  117 43.2  85 39.5 
GSO en ASO/KSO 54 11.1  44 10.2  9 16.4  32 11.8  23 10.7 
GSO en TSO/BSO 76 15.6  73 17  3 5.5  43 15.9  33 15.3 
GSO. ASO/KSO en  TSO/BSO 42 8.6  38 8.8  4 7.3  24 8.9  18 8.4 
Andere 30 6.2  29 6.7  1 1.8  18 6.6  12 5.6 
               
Andere 16 3.3  10 2.3  6 10.9  5 1.8  11 5.1 
               
BuSO 54 11.1  45 10.5  9 16.4  27 10  27 12.6 
Totaal 486 100  430 100  55 100  271 100  215 100 

 Groep 6  Groep 7  Groep 8  Groep 9  Populatie 

 N %  N %  N %  N %  N % 

Onderbouwscholen 65 19.7  30 23.6  18 16.2  89 23.0  235 22.4 
               
Bovenbouwscholen 83 25.2  30 23.6  25 22.5  96 24.8  232 22.1 
ASO en/of KSO 13 3.9  11 8.7  5 4.5  21 5.4  55 5.2 
TSO en/of BSO 31 9.4  4 3.1  11 9.9  26 6.7  65 6.2 
ASO en/of KSO en TSO en/of BSO 32 9.7  14 11  8 7.2  42 10.9  97 9.2 
Andere 7 2.1  1 0.8  1 0.9  7 1.8  15 1.4 
               
Eerste tot vierde  graad 145 43.9  40 31.5  53 47.7  158 40.8  449 42.8 
GSO en ASO/KSO 26 7.9  26 20.5  13 11.7  47 12.1  131 12.5 
GSO en TSO/BSO 60 18.2  6 4.7  18 16.2  59 15.2  156 14.9 
GSO. ASO/KSO en  TSO/BSO 32 9.7  7 5.5  12 10.8  32 8.3  110 10.5 
Andere 27 8.2  1 0.8  10 9.0  20 5.2  47 4.5 
               
Andere 5 1.5  9 7.1  3 2.7  15 3.9  30 2.9 
               
BuSO 37 11.2  18 14.2  12 10.8  31 8.0  112 10.7 

Totaal 330 100  127 100  111 100  387 100  1049 100 
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1.4 Schoolbevolking 

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van het aantal leerlingen van de verschillende 
responsgroepen. Tevens wordt de representativiteit van het gemiddelde aantal leerlingen 
nagegaan. We beperken ons hier tot de scholen uit het gewoon secundair onderwijs.  

Om de respons naargelang van het aantal leerlingen te beschrijven wordt er baseren we ons ook 
hier op de basisnormen die de Vlaamse overheid hanteert45: 

- school met enkel eerste graad: 282 leerlingen; 

- school met eerste en tweede graad: 510 leerlingen; 

- school met tweede en derde graad: 387 leerlingen; 

- school met eerste, tweede en derde graad: 669 leerlingen. 

Op basis van de gegevens in Tabel 3.5 op p. 173 stellen we vast dat het gemiddelde aantal 
leerlingen over de verschillende groepen van graadscholen niet boven de basisnorm ligt. Er 
hebben dus meer kleine scholen de vragenlijst ingevuld.  

Over de verschillende groepen heen blijkt dat het gemiddelde aantal leerlingen in de eerste en 
tweede graad (t=-3.193; df=3; p�.05) en het gemiddelde aantal leerlingen in de tweede en derde 
(en eventuele vierde) graad van de scholen (t=-3,192; df=11; p�.05) die de vragenlijst invulden en 
geen time-outorganisaties kennen significant te verschillen met de populatiegroep. Voor beiden is 
er een ondervertegenwoordiging van het aantal leerlingen ten opzichte van de populatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Decreet 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot 
wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, laatst gewijzigd bij 
onderwijsdecreet XVIII, B.S. 5 februari 1999. 
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Tabel 3.5 Aantal respondenten per aantal leerlingen 

    Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 

Minimum 61 61 103 61 98 
Maximum 761 761 524 761 653 
Totaal 23207 20430 2777 12116 11091 
Gemiddelde 229.8 227 252.5 228.6 231.1 

1e graad 

N 101 90 11 53 48 
      
Minimum 31 78 31 81 31 
Maximum 282 282 168 193 282 
Totaal 1837 1404 433 531 1306 
Gemiddelde 141.3 156 108.3 132.8 145.1 

1e en 2e graad 

N 13 9 4 4 9 
      
Minimum 109 109 116 109 116 
Maximum 1391 1391 620 1088 1391 
Totaal 56543 52436 4107 33242 23301 
Gemiddelde 479.2  494.7  342.3  455.4  517.8  

2e. 3e (4e) graad 

N 118 106 12 73 45 
      

Minimum 105 105 143 105 143 

Maximum 1617 1617 1158 1617 1510 

Totaal 126552 116844 8892 76260 50292 

Gemiddelde 623.4 631.6 523.1 651.8 584.8 

1e.2e.3e (4e) graad 

N 203 185 17 117 86 

  Groep 6 Groep 7 Groep 8 Groep 9 Populatie 

Minimum 67 77 67 61 57 

Maximum 761 679 488 761 761 

Totaal 14931 7425 4191 20936 57254 

Gemiddelde 229.7 247.5 232.8 235.2 243.6 

1e graad 

N 65 30 18 89 235 
      
Minimum 81 31 81 31 31 
Maximum 282 391 163 391 596 
Totaal 626 902 244 1984 4776 
Gemiddelde 156.5 150.3 122 165.3 199 

1e en 2e graad 

N 4 6 2 12 24 
      
Minimum 163 116 163 109 90 
Maximum 1391 1051 922 1391 1391 
Totaal 42676 13576 12128 46398 111830 
Gemiddelde 514.2  452.5  485.1  483.3  480 

2e. 3e (4e) graad 

N 83 30 25 96 233 
      
Minimum 105 114 247 105 45 
Maximum 1617 1158 1529 1617 1617 
Totaal 91886 22797 33566 96730 269351 
Gemiddelde 633.7 569.9 633.3 612.2 608 

1e.2e.3e (4e) graad 

N 145 40 53 158 443 
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2 Resultaten 

De resultaten die verder worden beschreven, zijn gebaseerd op de gegevens van alle scholen die 
de vragenlijst invulden (N=583). Het eerste punt handelt over time-outorganisaties. Er wordt een 
overzicht gegeven van het aantal scholen die time-outorganisaties uit Vlaanderen kennen. We 
geven daarbij ook aan welke organisaties door de scholen gekend zijn. Verder geven we het aantal 
scholen die met time-outorganisaties werken weer en benoemen we deze organisaties. In een 
tweede punt worden de hergo-organisaties beschreven met wederom een overzicht van het aantal 
scholen en de namen van organisaties waarmee zij hebben samengewerkt.   

2.1 Externe time-out 

Het aanbod van externe time-outorganisaties kan onderverdeeld worden in drie groepen: 

(1) time-outprojecten gesubsidieerd door het departement Onderwijs en Vorming en het 
agentschap Jongerenwelzijn; 

(2) time-outprojecten gesubsidieerd in het kader van het flankerend onderwijsbeleid (FLOB);  

(3) andere time-outprojecten. 

Het lokaal flankerend onderwijsbeleid heeft tot doel een bondgenootschap te creëren tussen de 
Vlaamse overheid en de lokale besturen op het vlak van onderwijs. Om deze reden heeft minister 
Vandenbroucke in 2005 een overlegplatform met de dertien Vlaamse centrumsteden opgericht. 
Vanaf het schooljaar 2005-2006 werden deze steden en gemeenten financieel 
ondersteund. Tijdens de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007 werden er projectsubsidies 
gegeven aan de centrumsteden. Vanaf het schooljaar 2007-2008 konden ook de niet-
centrumsteden hier een beroep op doen. De samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de 
lokale besturen is verankerd in het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal 
niveau van 30 november 2007 en het Besluit van de Vlaams Regering tot regeling van de 
procedure voor de toekenning van subsidies aan projecten in het kader van het flankerend 
onderwijsbeleid op lokaal niveau van 18 april 2008.  

Tabel 3.6 op p. 175 geeft een overzicht van de time-outprojecten gesubsidieerd in het kader van 
het FLOB. De eerste vijf projecten in de tabel worden ook door het departement Onderwijs en 
Vorming en het agentschap Jongerenwelzijn gefinancierd: PrOS, time-out kort programma Arktos, 
time-out Sint-Niklaas, Blink! en On@break². Tien steden en gemeenten kregen in het schooljaar 
2006-2007 projectsubsidies en elf in het schooljaar 2007-2008. De subsidiëring van drie projecten 
werd stopgezet in augustus 2008. Het betreft het Oostends time-outproject, time-out Boom en het 
samenwerkingsverband time-out Kortrijk. Voor het schooljaar 2008-2009 kregen tien steden en 
gemeenten projectsubsidies in kader van het FLOB. 
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Tabel 3.6 Overzicht time-outprojecten gesubsidieerd in kader van het FLOB 

Organisatie Project Stad Provincie Periode 
CGGZ De Pont PrOS: schooluitvalpreventieproject Mechelen Antwerpen Feb 06 - … 
Arktos Antwerpen Time-out kort programma Turnhout Antwerpen Sept 06 - … 
Stad Sint-Niklaas Time-out Sint-Niklaas (lange time-out) Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen Sept 06 - … 
vzw S.W.O.B. Blink! Brugge West-Vlaanderen Sept 06 - … 
vzw Albezon en vzw De Werf On@break² Gent Oost-Vlaanderen Sept 06 - … 
Stad Oostende Anti-spijbelcoach Oostende West-Vlaanderen Sept 06 - … 
Groep Intro Brugge-Oostende Oostends time-outproject (OTO) Oostende West-Vlaanderen Sept 06 - aug 08 
Groep Intro Regio Roeselare School Time-Out Roeselare (STORe) Roeselare West-Vlaanderen Sept 06 - … 
Stad Hasselt Pitstop time-out Hasselt Limburg Sept 06 - … 
Stad Boom Jong En Naar School (JENS) Boom Antwerpen Sept 08 - … 
Stad Boom Time-out Boom Antwerpen Sept 07 - aug 08 
Stad Halle Korte en lange time-outprojecten Halle Vlaams-Brabant Sept 08 - … 
Samenwerkingsverband time-out Kortrijk Samenwerkingsverband time-out Kortrijk Kortrijk West-Vlaanderen Sept 06 - aug 08 

 



 

 176 

Om andere niet gesubsidieerde time-out- en hergoprojecten in kaart te brengen werd een 
bevraging gedaan van alle secundaire scholen (N=1067). Er werd aan de scholen gevraagd de 
namen van organisaties en/of projecten die ze kennen in te vullen. Daarnaast werd hen gevraagd 
ook de organisaties en/of projecten waarmee ze samengewerkt hebben, te noteren.  

We herhalen de definitie van time-out die aan de respondenten werd gepresenteerd: “Elke school 
krijgt te maken met probleemleerlingen bij wie het schoolfunctioneren moeilijk verloopt. In bepaalde 
gevallen geeft dit aanleiding tot bijzondere maatregelen. Vlaamse scholen kunnen bijvoorbeeld een 
beroep doen op organisaties die deze leerlingen tijdelijk en op een constructieve manier tijdens de 
lesuren, maar schoolextern begeleiden. De school kan op deze organisaties een beroep doen 
wanneer zowel de school als de leerling nood heeft aan een rustpauze. Deze schoolexterne 
begeleiding kan een korte of langere periode duren, maar heeft steeds tot doel de jongere achteraf 
terug op te nemen in de school”.  

Tabel 3.7 op p. 177 geeft een overzicht van het aantal scholen dat gesubsidieerde time-
outorganisaties kent en er met samengewerkt heeft. Alle organisaties, gesubsidieerd door het 
departement Onderwijs en Vorming en het agentschap Jongerenwelzijn zijn door de scholen 
vermeld in de vragenlijst. Verder zijn er zeven scholen die de projecten STORe, OTO en Pitstop, 
gesubsidieerd door het FLOB, kennen en drie scholen die er met samengewerkt hebben. Uit de 
percentages kan men afleiden dat de time-outprojecten gesubsidieerd door het departement 
Onderwijs en Vorming en het agentschap Jongerenwelzijn het meest bekend zijn bij scholen en het 
zijn ook de voornaamste time-outprojecten waarmee scholen samenwerken.  
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Tabel 3.7 Aantal scholen naargelang bekendheid en ervaring met gesubsidieerde time-outorganisaties 

 Time-outproject Bekendheid  Ervaring 
  N %  N % 
Arktos time-out 152 31.7  114 30.7 
Arktos time-out Limburg 54 11.3  43 11.6 
Arktos Turnhout 33 6.9  24 6.5 
Arktos time-out Antwerpen 29 6.1  22 5.9 
Arktos time-out Vilvoorde 20 4.2  16 4.3 
Arktos BOS-project Diest 7 1.5  5 1.3 
Arktos (onbekend) 9 1.9  4 1.1 
On@break 67 14  53 14.3 
Elegast 45 9.4  31 8.4 
Groep intro  44 9.2  35 9.4 
Korte time-out Westhoek  34 7.1  29 7.8 
School time-out Roeselare (STORe) 1 0.2  1 0.3 
Oostends time-outproject (OTO) 5 1  1 0.3 
Groep Intro onbekend 4 0.8  4 1.1 
Koïnoor 38 7.9  31 8.4 
Blink! 35 7.3  25 6.7 
Cirkant time-out 34 7.1  26 7 
Positieve heroriëntatie time-out 24 5  22 5.9 
PrOS 22 4.6  22 5.9 
Time-out Sint-Niklaas 13 2.7  9 2.4 
Zijsporen 4 0.8  2 0.5 
Pitstop time-out 1 0.2  1 0.3 
Totaal 479 100  371 100 

 

Naast gesubsidieerde time-outprojecten, vermelden scholen ook niet-gesubsidieerde time-
outprojecten in de vragenlijst (zie Tabel 3.8). Uit de lijst hebben we dertien projecten geselecteerd 
die voldoen aan de definitie van het begrip ‘time-out’. De meeste scholen duiden aan 
zorgboerderijen te kennen (39.4%; N=39) en er met samengewerkt te hebben (34.7%; N=25).  

Tabel 3.8 Aantal scholen naargelang bekendheid en ervaring met niet-gesubsidieerde time-outorganisaties 

Time-outproject Provincie Bekendheid  Ervaring 
  N %  N % 

De Kaai Aalst Oost-Vlaanderen  15 15.2  10 13.9 
Time-out Brussel Brussel 9 9.1  9 12.5 
Time-out RIT Roeselare-Rumbeke West-Vlaanderen 6 6.1  5 6.9 
Kruiskenshoeve Eeklo Oost-Vlaanderen 6 6.1  4 5.6 
Netwerk leerrecht Leuven Vlaams-Brabant 5 5.1  4 5.6 
De Tandem Lummen Limburg 4 4  4 5.6 
Rizsas Betekom Vlaams-Brabant 4 4  3 4.2 
Traject 2  Antwerpen 3 3  3 4.2 
Project Ikaros Limburg 2 2  0 0 
Time-out Maaseik Limburg 1 1  0 0 
Reisburo  Vlaams-Brabant 1 1  1 1.4 
Zorgboerderijen  Vlaanderen 39 39.4  25 34.7 
Stedelijke jeugddienst Onbekend  4 4  4 5.6 
Totaal  99 100  72 100 
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Tabel 3.9 toont aan dat 61 scholen (12%) aangeven time-outorganisaties te kennen, maar er (nog) 
niet met samengewerkt hebben. Er zijn echter meer scholen (14.1%; N=72) die aanduiden geen 
organisaties te kennen en er niet met samen te werken. De meerderheid van de scholen die de 
vragenlijst hebben ingevuld (73.9%; N=376) melden dat zij ervaring hebben met time-outprojecten. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat scholen die geen ervaring 
hebben met time-outs de vragenlijst niet hebben ingevuld. Vijfentwintig scholen gaven dit trouwens 
op als reden voor hun non-respons.   

Tabel 3.9 Verdeling steekproef naargelang bekendheid en ervaring met time-outorganisaties (N=509) 

  Ervaring  Totaal 
  Nee  Ja    
  N %  N %  N % 

Bekendheid Nee 72 14.1  0 0  72 14.1 
  Ja 61 12  376 73.9  437 85.9 
Totaal N 133   376   509 100 
 % 26.1   73.9   100  

 

2.2 Externe hergo 

We geven hier nogmaals de omschrijving van hergo die werd voorgelegd aan de respondenten. 
“Herstelgericht groepsoverleg (hergo) op school wordt ingezet nadat zich een ernstig incident heeft 
voorgedaan. Het is een vorm van bemiddeling waarbij dader(s) en slachtoffer(s) in gesprek gaan, 
samen met hun achterban (ouders, familie, enzovoort). Samen zoeken ze uit hoe er best kan 
worden omgesprongen met de gevolgen van het voorbije incident. Een onpartijdige moderator leidt 
het bemiddelingsgesprek en zorgt ervoor dat de belangen, de beleving en intenties van alle 
betrokkenen gerespecteerd worden. Tijdens een hergo wordt er bijvoorbeeld nagegaan hoe de 
eventuele schade kan worden hersteld, welke sanctie de dader moet krijgen, welke initiatieven 
nodig zijn om het vertrouwen in elkaar opnieuw te laten groeien, etc.”  (Burssens & Vettenburg, 
2004) 

Scholen vermelden zeven hergo-projecten die worden gesubsidieerd door het departement 
Onderwijs en Vorming en het agentschap Jongerenwelzijn en/of het FLOB.  
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Tabel 3.10 Aantal scholen naargelang bekendheid en ervaring met gesubsidieerde organisaties die hergo’s aanbieden 

 Time-outproject Bekendheid  Ervaring 
  N %  N % 
Arktos time-out 28 33.3  26 32.5 
Arktos time-out Antwerpen 6 7.1  5 6.3 
Arktos BOS-project Diest 1 1.2  1 1.3 
Arktos time-out Limburg 11 13.1  11 13.8 
Arktos time-out Vilvoorde 4 4.8  4 5 
Arktos Turnhout  5 6  4 5 
Arktos (onbekend) 1 1.2  1 1.3 
Elegast  6 7.1  6 7.5 
Blink! 9 10.7  9 11.3 
Zijsporen 3 3.6  3 3.8 
Positieve heroriëntatie time-out 20 23.8  19 23.8 
On@break 7 8.3  7 8.8 
PrOS 11 13.1  10 12.5 
Totaal  84 100  80 100 

 

Slechts achttien scholen kennen projecten en/of organisaties die hergo aanbieden en hebben er 
ervaring mee. Het betreft de Bemiddelingsdienst Arrondissement Leuven (BAL) (55.6%; N=10), 
BAS!vzw (N=3; 16.7%), Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg (BAAL) (11.1%; N=2) en time-
out Brussel (16.7%; N=3).  

Uit Tabel 3.11 blijkt dat bijna de helft van de bevraagde scholen (45.1%; N=254) geen externe 
organisaties kent die hergo’s op school uitvoeren. Het aantal scholen die hergo-projecten kent, 
maar er nog niet met samengewerkt heeft, bedraagt 34.3% (N=193). Een vijfde van de scholen 
(20.6%; N=116) heeft ervaring gehad met de hergo-methodiek.  

Tabel 3.11 Verdeling steekproef naargelang bekendheid en ervaring met hergo-organisaties (N=563) 

  Samenwerking  Totaal 
  Nee  Ja    
  N %  N %  N % 
Bekendheid Nee 254 45.1  0 0  254 45.1 
 Ja 193 34.3  116 20.6  309 54.9 
Totaal N 447   116   563  
 % 79.4   20.6    100 

 

2.3 Gebruik en aanbod  

In deze paragraaf wordt gekeken of er indicatoren zijn die een invloed hebben op het aantal time-
outs en/of hergo’s die de scholen gevoerd hebben. Het betreft de volgende gegevens: aantal GOK-
leerlingen, aantal problematische afwezigheden, aantal leerlingen, onderwijsaanbod, aantal 
externe samenwerkingsverbanden en de omschreven schoolcultuur. Daarnaast wordt er nagegaan 
of de invloed van deze indicatoren verschillen naargelang van de provincie.  
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2.3.1 Povincie 

We geven eerst een overzicht van hoe de scholen de verhouding tussen vraag en aanbod omtrent 
time-out en hergo percipiëren per provincie. Deze gegevens werden bevraagd in de vragenlijst op 
schoolniveau die gericht was naar de directie van de scholen die in de schooljaren 2006-2007 en 
2007-2008 een time-out en/of hergo hebben gevoerd (N=451). Van deze 451 scholen vindt 53.2% 
(N=123) het kwantitatief aanbod van de gesubsidieerde time-outprojecten onvoldoende ten 
opzichte van de vraag ernaar (zie Tabel 3.12). Vooral de scholen gelegen in de provincies 
Antwerpen (59%), Limburg (57.1%) en Vlaams-Brabant (56.1%) bevestigen dit. Slechts 8.2% van 
de scholen (N=19) vindt dat het aanbod van time-out groter is dan de vraag. Negenentachtig 
scholen (38.5%) ervaren dat het kwantitatief aanbod voldoet aan de vraag.  

Tabel 3.12 Verhouding tussen de vraag en het kwantitatief aanbod van time-out naargelang provincie 

 Provincie   Aanbod < vraag Aanbod = vraag Aanbod > vraag Totaal 

Antwerpen N 40 26 1 67 
  % 59.7 38.8 1.5 100 
Brussels H.G. N 1 1 0 2 
  % 50 50 0 100 
Limburg N 16 10 2 28 
  % 57.1 35.7 7.1 100 
Oost-Vlaanderen N 19 13 6 38 
  % 50 34.2 15.8 100 
Vlaams-Brabant N 23 16 2 41 
  % 56.1 39 4.9 100 
West-Vlaanderen N 23 21 6 50 
  % 46 42 12 100 
Totaal  N 123 89 19 231 
  % 53.2 38.5 8.2 100 

 

In tegenstelling tot het kwantitatief aanbod, vinden de meeste scholen (65.6%; N=145) dat het 
kwalitatieve aanbod van time-outprojecten wel afgestemd is op de vraag (zie Tabel 3.13 op p. 
181). Enkel de meerderheid van de scholen gelegen in de provincie Limburg vinden dat het 
kwalitatief aanbod onvoldoende is.  
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Tabel 3.13 Verhouding tussen de vraag en het kwalitatief aanbod van time-out naargelang provincie 

 Provincie   
Aanbod voldoet 

niet aan de vraag 
Aanbod voldoet 

aan de vraag 
Totaal 

Antwerpen N 23 39 62 
  % 37.1 62.9 100 
Brussels H.G. N 2 0 2 
  % 100 0 100 
Limburg N 16 12 28 
  % 57.1 42.9 100 
Oost-Vlaanderen N 10 26 36 
  % 27.8 72.2 100 
Vlaams-Brabant N 12 28 40 
  % 30 70 100 
West-Vlaanderen N 12 36 48 
  % 25 75 100 
Totaal N 76 145 221 
  % 34.4 65.6 100 

 

De volgende twee tabellen geven weer hoe de scholen de verhouding tussen de vraag naar 
hergo’s en het aanbod van de organisaties percipiëren. De meeste scholen (50%; N=61) vinden 
dat het kwantitatief aanbod van hergo’s voldoet aan de vraag van de scholen. In de provincie Oost-
Vlaanderen stellen de meeste scholen (41.2%; N=7) dat er in verhouding tot het aanbod te weinig 
vraag is naar hergo’s.  

Tabel 3.14 Verhouding tussen de vraag en het kwantitatief aanbod van hergo naargelang provincie 

 Provincie   Aanbod < vraag Aanbod = vraag Aanbod > vraag Totaal 

Antwerpen N 14 17 4 35 
  % 40 48.6 11.4 100 
Brussels H.G. N 0 0 1 1 
  % 0 0 100 100 
Limburg N 4 7 1 12 
  % 33.3 58.3 8.3 100 
Oost-Vlaanderen N 4 6 7 17 
  % 23.5 35.3 41.2 100 

Vlaams-Brabant N 4 17 6 27 
  % 14.8 63 22.2 100 
West-Vlaanderen N 7 13 8 28 
  % 25 46.4 28.6 100 
Totaal N 33 61 28 122 
  % 27 50 23 100 

 

Een duidelijke meerderheid van de scholen (81.8%; N=72) in alle provincies vindt dat de hergo-
methodiek aan hun verwachtingen voldoet (zie Tabel 3.15 op p. 182).  
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Tabel 3.15 Verhouding tussen de vraag en het kwalitatief aanbod van hergo naargelang provincie 

 Provincie   
Aanbod voldoet 

niet aan de vraag 
Aanbod voldoet 

aan de vraag 
Totaal 

Antwerpen N 5 19 24 
  % 20.8 79.2 100 
Brussels H.G. N 0 1 1 
  % 0 100 100 
Limburg N 1 5 6 
  % 16.7 83.3 100 
Oost-Vlaanderen N 4 7 11 
  % 36.4 63.6 100 
Vlaams-Brabant N 2 18 20 
  % 10 90 100 
West-Vlaanderen N 4 20 24 
  % 16.7 83.3 100 
Totaal N 16 72 88 
  % 18.2 81.8 100 

 

2.3.2 Schoolkenmerken 

Met de regressieanalyse wordt er nagegaan of de volgende schoolkenmerken een invloed hebben 
op het aantal time-outs die door de scholen opgestart werden: aantal leerlingen, aantal GOK-
leerlingen en aantal problematische afwezigheden van leerplichtige en niet-leerplichtige jongeren. 
We doen dit apart voor de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008. 

Het blijkt dat het percentage GOK-leerlingen (cf. supra) in het schooljaar 2006-2007 binnen de 
school een significante invloed heeft op het aantal time-outs gevoerd door de scholen in dit 
schooljaar (t=2.751; p�.001). Scholen met een hoog aantal GOK-leerlingen maken significant meer 
gebruik van het time-outproject dan scholen met een laag aantal GOK-leerlingen. Voor het 
schooljaar 2006-2007 blijkt de indicator ‘opleidingsniveau van moeder’ een positieve significante 
invloed te hebben op het gebruik van time-out. Met andere woorden hebben scholen met veel 
leerlingen die een moeder hebben met een laag opleidingsniveau, meer time-outs gedaan dan 
scholen die minder leerlingen hebben met dat kenmerk (t=6.380; p�.001). De indicator 
‘opleidingsniveau van de moeder’ betekent dat de moeder niet in het bezit is van een diploma van 
het secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad 
van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. Het 
opleidingsniveau verwijst naar de culturele bagage waarmee de leerlingen naar school komen en 
de mate waarin die aansluiten bij de schoolcultuur.  

Het gebruik van time-out in het schooljaar 2007-2008 ligt significant hoger bij scholen met een 
hoog percentage GOK-leerlingen (t=2.062; p�.05) en een groot aantal problematische 
afwezigheden (t=3.487; p�.001). Het aantal leerlingen in de school lijkt geen invloed te hebben op 
het gebruik van time-out in de scholen. Ook in dit schooljaar hebben scholen met een hoog aantal 
leerlingen waarvan de moeder van een laag opleidingsniveau heeft genoten, meer time-outs 
gevoerd (t=4.136; p�.001).  
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Als we kijken naar het verband tussen het percentage GOK-leerlingen en de perceptie van de 
scholen omtrent de vraag-aanbodverhouding van time-out, merken we enkele verschillen op. Ten 
eerste is het percentage verschillend naarmate de uitspraken van de school rond de verhouding 
tussen het aanbod van time-out en de vraag (F=6.671; df=2; p�.001). Blijkbaar ligt het percentage 
GOK-leerlingen hoger in de scholen die menen dat het aanbod groter is dan de vraag (p�.05). 
Verder menen scholen, die een meer GOK-leerlingen in hun schoolbevolking hebben, eerder dat 
het aanbod groter is dan de vraag dan dat het aanbod gelijk is aan het vraag (p�.005). Het 
percentage GOK-leerlingen ligt hoger in scholen die vinden dat de werking van time-outprojecten 
niet aan hun verwachtingen voldoen (t=2.481; df=254.482; p�.05). 

Het percentage GOK-leerlingen is ook verschillend naarmate de uitspraken van de school  
rond de verhouding vraag-aanbod van hergo (F=6.266; df=2; p�.005). Het percentage ligt hoger in 
de scholen die menen dat het aanbod van hergo kleiner is dan de vraag (p�.05). Verder ligt de het 
percentage GOK-leerlingen ook hoger in de scholen die van oordeel zijn dat het aanbod eerder 
groter is dan de vraag dan dat het gelijk is aan de vraag (p�.05). Tot slot ligt het percentage hoger 
in scholen die menen dat de werking van de hergo-methodiek niet aan hun verwachtingen voldoen 
(t=5.692; df=30.479; p�.001). 

2.3.3 Schooltypes en onderwijsaanbod 

Er wordt nagegaan of de schooltypes en het onderwijsaanbod een invloed heeft op het aantal time-
outs, zowel in het schooljaar 2006-2007 als in het schooljaar 2007-2008. 

In het schooljaar 2006-2007 hebben er 277 scholen uit het gewoon secundair onderwijs en 27 
scholen uit het buitengewoon onderwijs één of meer time-outs en/of hergo’s laten uitvoeren. Het 
gemiddelde aantal time-outs in het gewoon secundair onderwijs ligt hoger dan in het buitengewoon 
secundair onderwijs. Dit verschil is echter niet significant.  

Als we kijken naar het schooltype blijkt dat scholen die een tweede graad aanbieden meer time-
outs organiseren (t=-3.613; df=174.724; p�.001). Ook scholen met een derde graad hebben meer 
time-outs gedaan dan scholen zonder een derde graad (t=-3.080; df=154; p�.005). Scholen met 
richtingen uit het BSO (t=-2.752; df=212.317; p�.01) en scholen met richtingen uit het TSO (t=-
2.638; df=230.291; p<.01) organiseren significant meer time-outs. Er is geen verschil gevonden 
tussen scholen die al dan niet ASO-richtingen aanbieden. Tot slot stellen we vast dat scholen die 
andere onderwijsvormen aanbieden (OKAN en DBSO) meer time-outs organiseren (t=-2.588; 
df=70.003; p<.012). 

In wat volgt wordt er nagegaan of het aantal time-outs in scholen uit het buitengewoon onderwijs 
verschilt naargelang van het type en de opleidingsvorm. Alle BuSO-scholen (N=27) die 
opleidingsvormen organiseren voor type 1 leerlingen (jongeren met een licht mentale handicap) 
hebben één of meer time-outs gevoerd in het schooljaar 2006-2007. Verder nemen we waar dat 
alle scholen die naast andere types, type 6 leerlingen (jongeren met een visuele handicap) 
opnemen (N=3), ook allemaal een time-out georganiseerd hebben (p�.005). Als we kijken naar het 
soort opleidingsvorm dat de scholen aanbieden, merken we dat alle scholen die de opleidingsvorm 
3 organiseren een time-out hebben gevoerd. Deze opleidingsvorm geeft een sociale en 
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beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu en kan georganiseerd 
worden voor de types 1, 3, 4, 6 en 7. Binnen opleidingsvorm 3 worden verschillende opleidingen 
georganiseerd. Geen enkele school die de opleidingsvorm 4 aanbiedt heeft een time-out in het 
schooljaar 2006-2007 georganiseerd. Dit is opvallend omdat deze opleidingsvorm verschillende 
studierichtingen aanbiedt, die overeenkomen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds 
secundair onderwijs.  

Dertig scholen uit het buitengewoon onderwijs en 258 uit het gewoon secundair onderwijs hebben 
in het schooljaar 2007-2008 één of meer time-outs en/of hergo’s georganiseerd.  

Scholen met een tweede graad (t=-2.295; df=84.467; p�.05) of een derde graad (t=-2.420; 
df=109.685; p�.05) hebben significant meer time-outs gevoerd in het schooljaar 2007-2008. Verder 
organiseren scholen met een ASO-richting minder time-outs (t=2.409; df=229.802; p�.05). Scholen 
die BSO aanbieden organiseren meer time-outs (t=-2.383; df=221.761; p�.05). In tegenstelling tot 
het schooljaar 2006-2007 zijn er geen significante verschillen gevonden tussen het aantal time-
outs in scholen die TSO aanbieden en het aantal time-outs in scholen die geen TSO aanbieden. 
Ook scholen die OKAN en DBSO aanbieden hebben niet significant meer time-outs georganiseerd.  

Ook in het schooljaar 2007-2008 hebben alle scholen in het buitengewoon onderwijs die naast 
andere types, type 6 leerlingen ontvangen, één of meer time-outs gevoerd (p�.05). Verder zijn er 
geen verschillen in het gebruik van time-out door de BuSO-scholen gevonden naargelang van het 
type. Tussen de opleidingsvormen die de scholen aanbieden zijn er geen verschillen gevonden in 
het aantal time-outs dat ze georganiseerd hebben.  

3 Besluit 

Om het gebruik van en de behoefte aan time-out in Vlaanderen in kaart te brengen, werd een 
online vragenlijst afgenomen van alle Vlaamse secundaire scholen (N=1076) met enerzijds de 
vraag of zij zulke organisaties kennen en anderzijds of zij met zulke organisaties samengewerkt 
hebben. Bijna 55% van de scholen reageerden (N=583). Uit de responsbeschrijving blijkt dat de 
verdeling over de verschillende groepen respondenten (cf. supra) significant verschilt met de 
verdeling van de populatie naargelang van de provincie, het schooltype, het onderwijsaanbod en 
het aantal leerlingen.  

De gesubsidieerde organisaties zijn het best bekend bij de bevraagde scholen en voeren de 
meeste time-outs en hergo’s uit. Er zijn dertien ‘andere’ time-outprojecten vermeld door de scholen 
die de vragenlijst hebben ingevuld. Scholen vermelden beduidend minder ‘andere’ hergo-
projecten, hetgeen verband kan houden met de recente invoering van de methodiek. Verder zijn er 
nog altijd behoorlijk veel scholen die het aanbod niet kennen. Er zijn verschillen gevonden in de 
perceptie van de scholen in de verhouding tussen het time-outaanbod en de vraag. Een opvallend 
resultaat is dat enkel de meerderheid van de West-Vlaamse secundaire scholen vindt dat het 
aanbod voldoet aan de vraag of te groot is. De scholen uit de overige provincies vinden dat het 
aanbod moet worden vergroot om aan de vraag van de scholen tegemoet te komen. Over het 
kwalitatieve aanbod daarentegen zijn de scholen wel tevreden. Het hergo-aanbod vinden de 
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meeste scholen voldoen aan de vraag en een duidelijke meerderheid van de scholen in alle 
provincies vindt dat de hergo-methodiek aan hun verwachtingen voldoet. Op de volgende pagina is 
een geografische kaart terug te vinden waar het aanbod van time-out over de verschillende 
provincies in Vlaanderen op staat afgebeeld.  

Concluderend kunnen we stellen dat onbekend, onbemind is: 45.1% van de bevraagde scholen 
kent geen organisaties die hergo’s uitvoeren. Dit aantal ligt waarschijnlijk nog hoger aangezien de 
belangrijkste reden voor de non-respons geen ervaring met time-out en hergo is: niet antwoorden 
gebeurt gemakkelijker wanneer de respondent niet op de hoogte is en het belang van de bevraging 
niet kan inschatten. Bekend is in veel gevallen dan weer bemind, aangezien de meerderheid van 
de scholen waar een time-out en/of hergo uitgevoerd is, tevreden is over het aanbod. Dit 
contrasteert wel met de appreciaties die door de respondenten op de vragenlijst op dossierniveau 
werden gegeven: bijna de helft geeft een onvoldoende (score onder de 5 op 10).  

In het schooljaar 2006-2007 hebben scholen met een hoog aantal GOK-leerlingen, significant meer 
gebruik gemaakt van het time-outproject dan scholen met een laag aantal GOK-leerlingen. De 
indicator ‘opleidingsniveau van moeder’ blijkt een positieve invloed te hebben op het gebruik van 
time-out. Doordat deze leerlingen mogelijk een moeilijke thuissituatie hebben en maatschappelijk 
kwetsbaar zijn, kan dit de aanleiding zijn voor het gebruik van time-out. Uit eerdere resultaten 
bleek dat jongeren met een problematische gezinssituatie vaker in aanraking komen met time-out. 
In het schooljaar 2007-2008 ligt het gebruik van time-out significant hoger bij scholen met een 
hoger percentage GOK-leerlingen en veel problematische afwezigheden. Ook in dit schooljaar 
hebben scholen met een hoog aantal leerlingen waarvan de moeder van een laag 
opleidingsniveau heeft genoten, meer time-outs gevoerd. 

Scholen die een tweede en derde graad aanbieden hebben in de schooljaren 2006-2007 en 2007-
2008 meer time-outs gevoerd. Verder zijn er in beide schooljaren meer time-outs georganiseerd in 
scholen die richtingen uit het BSO aanbieden. Tot slot zijn er in BuSO-scholen die type 1 en type 6 
leerlingen opvangen, significant meer leerlingen doorverwezen naar een time-out dan in andere 
BuSO-scholen.  
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Ander project 

Oostende 
Vzw Horizon educatief 
- Zijsporen 
Groep Intro Brugge-Oostende* 
- Oostends time-outproject (OTO) 
Stad Oostende 
- Anti-spijbelcoach 
 

Brugge 
Vzw SWOB 
- Blink! 
Vzw SWOB 
- Blink! 
 Eeklo 

Kruiskenshoeve 

Gent 
Vzw De Werf en vzw Albezon 
- Onbreak² 
Vzw De Werf en vzw Albezon 
- Onbreak² 

Roeselare 
Groep Intro regio Roeselare 
- School Time-Out Roeselare (STORe) 
Time-out RIT Roeselare-Rumbeke 
 

Kortrijk 
Vzw Groep Intro Kortrijk-Roeselare-Westhoek 
Vzw Oranjehuis 
- Positieve heroriëntatie/time-out 
Samenwerkingsverband time-out Kortrijk* 

Aalst 
De Kaai Aalst 

Sint-Niklaas 
Stad Sint-Niklaas 
Stad Sint-Niklaas 
 

Antwerpen 
Vzw Aktos Stedelijk Vormingscentrum 
Vzw Elegast 
- Prisma 
Traject 2 

Boom 
Stad Boom 
- Jong En Naar School (JENS) 
Stad Boom* 

Halle 
Stad Halle 

Hoeilaart  
Reisburo 

Turnhout  
Vzw Arktos Antwerpen 
Vzw Cirkant 
Vzw Arktos 

Vilvoorde 
Vzw Arktos Vilvoorde 
 

Mechelen 
CGGZ De Pont 
- PrOS-project 
CGGZ De Pont 
- PrOS-project 
 

Leuven 
Vzw Jongerencentrum Cidar 
- Koïnoor 
Netwerk Leerrecht Leuven 
 

Diest 
Vzw Arktos Vlaams-Brabant 
- BOS-project 
 

Aarschot - Betekom 
Rizsas 
 Hasselt 

Vzw Arktos Limburg 
Stad Hasselt 
- Pitstop time-out 

Lummen 
De Tandem 
 

Houthalen-Helchteren 
Project Ikaros 
 

Maaseik 
Time-out Maaseik 
 

Figuur 3.1 Geografisch overzicht aanverwante time-outprojecten over Vlaanderen 
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Hoofdstuk 4. Samenhang registratie, effectiviteit en aanbod 

Dit laatste deel van het empirisch gedeelte van dit onderzoeksrapport handelt over de samenhang 
tussen de leerlingenkenmerken (gegevens uit de registratieformulieren, zoals ter beschikking 
gesteld door de Vlaamse overheid), de effectiviteit (gegevens uit de vragenlijst op dossierniveau uit 
ons onderzoek) en het aanbod (gegevens uit de vragenlijst rond het aanbod). In de vorige delen 
werd voornamelijk ingegaan op verbanden binnen de gegevensbestanden. In dit deel wordt de 
brug geslagen tussen de voorgaande gegevens. Eerst wordt er kort ingegaan op hoe de data die in 
de databestanden overeenkwamen, gekoppeld werden. Daarna gaan we in op de analyses die 
hiermee uitgevoerd werden. 

1 Gehanteerde methode van koppeling van de databestanden 

Zowel de vragenlijst als de registratieformulieren bevatten informatie over de schoolloopbaan van 
de jongere. De koppeling van de gegevens uit de registratieformulieren aan de gegevens die 
verzameld werden via de vragenlijst op dossierniveau laat ons toe de schoolloopbaan van de 
jongere zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Deze vullen elkaar aan op vlak van 
onderwijsvorm, leerjaar, attest en wijziging school. In de volgende paragrafen wordt toegelicht 
welke data gebruikt worden deze zaken in kaart te brengen. 

In de registratieformulieren werd de onderwijsvorm van de jongere voor de time-out, vlak na de 
time-out en op het einde van het schooljaar ingevuld. In de vragenlijst werd de onderwijsvorm voor 
de time-out, vlak na de time-out en aan het begin van het volgende schooljaar aangegeven. 
Samen geeft dit informatie over: 

-  de onderwijsvorm voor de time-out; 

-  de onderwijsvorm vlak na de time-out; 

-  de onderwijsvorm op het einde van het schooljaar; 

-  de onderwijsvorm aan het begin van het volgende schooljaar. 

 
Dit laat toe het wijzigen van onderwijsvorm zeer nauwgezet op te volgen. Eerst en vooral werd er 
gecontroleerd in hoeverre de data van beide databestanden gecombineerd kunnen worden. Dit 
werd ten eerste gedaan op basis van de beginonderwijsvorm uit beide bestanden. Hieruit blijkt dat 
in 16.5% (N=94) van de cases de onderwijsvorm aan het begin van de time-out niet overeenkomt 
tussen de data van de registratieformulieren en de data verzameld aan de hand van de vragenlijst. 
De informatie uit deze dossiers wordt dus best niet gebruikt om naar de schoolloopbaan te kijken. 
Dit zou immers een vertekend beeld kunnen opleveren: bij het niet overeenkomen van de 
onderwijsvorm, zou dit verkeerdelijk geïnterpreteerd kunnen worden als een 
‘onderwijsvormwijziging’ door de leerling. Terwijl dit eigenlijk ofwel foutief in de 
registratieformulieren staat, ofwel foutief door de respondent werd ingevuld. Ten tweede werd ook 
de onderwijsvorm vlak na de time-out uit de registratieformulieren vergeleken met die uit de 
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vragenlijst. Ook hier is een groot deel van de onderwijsvormen niet gelijk: 21.8% (N=131). In 9% 
(N=54) van de dossiers was het schooljaar ten einde en was de vraag naar de onderwijsvorm op 
het einde van de time-out niet van toepassing. Bij 8% (N=48) van de dossiers was de 
onderwijsvorm ofwel in de registratieformulieren, ofwel in de vragenlijst op dat moment onbekend. 

Op basis van deze gegevens worden de betrouwbare cases geselecteerd (N=353): hier komen de 
beginonderwijsvorm en de onderwijsvorm na de time-out overeen. Van deze cases wordt de 
onderwijsvorm in het volgende schooljaar uit de vragenlijst op dossierniveau toegevoegd aan de 
schoolloopbaangegevens uit de registratieformulieren om de volledige schoolloopbaan op basis 
van onderwijsvorm na de time-out in kaart te brengen. 

Een ander gegeven dat we kunnen gebruiken uit de vragenlijst om de gegevens rond 
onderwijsvorm van de registratieformulieren te vervolledigen, is de variabele die aangeeft of het 
schooljaar na de time-out ten einde liep. In die dossiers moet enkel de onderwijsvorm voor de time-
out en de onderwijsvorm in het begin van het volgende schooljaar opgenomen worden in de 
analyse. 

Het leerjaar waar de jongere zat bij de aanvang van de time-out werd zowel in de vragenlijst 
bevraagd als geregistreerd in de officiële registratieformulieren. In de vragenlijst werd ook het 
leerjaar van de jongere na de time-out bevraagd. Deze beide kunnen samen informatie geven over 
het al dan niet blijven zitten na de time-out. Ook hier wordt de keuze gemaakt om enkel die cases 
op te nemen waarbij het beginleerjaar uit de vragenlijst overeenstemt in de registratieformulieren. 
Bij het vergelijken van beide blijkt dat in 430 cases (79.6%) het leerjaar overeenstemt, in 104 cases 
(19.3%) niet overeenstemt en in 6 cases (1.1%) het leerjaar bij de start van de time-out ontbreekt 
in één van de gebruikte datasets. 

Wanneer het leerjaar van deze 430 cases gebruikt wordt om te vergelijken met het leerjaar in het 
volgende schooljaar om het al dan niet blijven zitten te achterhalen, blijven er nog 237 bruikbare 
cases over: het groot aantal onbekende leerjaren of het aantal leerjaren dat niet van toepassing is 
(jongeren die overschakelden naar deeltijds onderwijs, Syntra of BuSO) in het volgende schooljaar 
maakt dat een vergelijking tussen beide uiteraard niet mogelijk is. Van diegenen waar zowel het 
leerjaar voor de time-out als het leerjaar van het volgende schooljaar bekend is, bleef 35.4% 
(N=84) van hen zitten na de time-out. 

Ook het attest op het einde van het schooljaar werd zowel in de vragenlijst als in de 
registratieformulieren bevraagd. In de registratieformulieren was één vijfde van de behaalde 
attesten op het einde van het jaar onbekend. Deze kunnen aangevuld worden met de gegevens uit 
de vragenlijsten. Hier wordt eveneens nagekeken of het attest in de vragenlijst en het attest in de 
registratieformulieren overeenkomt vooraleer we gegevens van de registratieformulieren en de 
vragenlijsten met elkaar vergelijken. Na het filteren van de cases waar het opgegeven attest in de 
vragenlijst overeenkomt met het attest dat opgegeven werd in de registratieformulieren, én het 
aanvullen van de onbekende attesten in de registratieformulieren, houden we 491 (82%) cases 
over waarbij het attest opgenomen kan worden in de schoolloopbaan. 
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Tot slot werd in de registratieformulieren het instellingsnummer van de school waar de jongere zat 
bij het begin van de time-out, op het einde van de time-out, op het einde van het schooljaar 
geregistreerd. In de vragenlijst werd bijkomend bevraagd of de jongere het volgende schooljaar 
startte in dezelfde school als voorheen. Wanneer we deze gegevens koppelen, krijgen we 
volgende gegevens: 

-  de school voor de time-out; 

-  de school vlak na de time-out; 

-  de school op het einde van het schooljaar; 

-  een wijziging van school bij de start van het volgende schooljaar. 

 
Voor deze variabele kunnen de gegevens van registratieformulieren niet vergeleken worden met 
die van de vragenlijst, maar kan een koppeling wel uitwijzen op welke momenten de jongere van 
school wijzigde. 

2 Analyse 

In dit deel worden de verschillen in perceptie van de effectiviteit van het time-out-project en hergo 
door de scholen en het verdere verloop van de schoolloopbaan nader bekeken. Dit, ten eerste 
naargelang van de leerlingenkenmerken, vervolgens naargelang van het soort time-out en ten 
slotte naargelang van het aanwezige aanbod van time-outprojecten.  

2.1 Leerlingenkenmerken 

2.1.1 Leerlingenkenmerken en de effectiviteit 

De meting van de gepercipieerde effectiviteit gebeurde via de vragenlijst op dossierniveau, deze 
gepercipieerde effectiviteit wordt op drie verschillende manieren bekeken: de effectiviteitscores die 
de respondent gaf aan de time-out, de mate waarin het hoofddoel bereikt werd en de evolutie die 
de jongere volgens de respondent doormaakte. Deze worden in verband gebracht met de 
leerlingenkenmerken uit registratieformulieren. 

Het eerste leerlingenkenmerk is het geslacht. De evolutie op het naar buiten gericht 
probleemgedrag, de evolutie op het geïnternaliseerd probleemgedrag en de evolutie van de ouders 
is bij meisjes binnen de steekproef licht positiever dan bij jongens. Hiertegenover worden de 
jongens meer positief beoordeeld op hun evolutie voor problematische relaties. Deze verschillen 
zijn echter niet significant behalve de evolutie van meisjes op het naar buiten gericht 
probleemgedrag op lange termijn (t=-1.974; df=367; p=0.49): zij worden significant positiever 
geëvalueerd dan jongens. 
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De respondenten zijn niet van oordeel dat de time-out effectiever geweest bij meisjes dan bij 
jongens of omgekeerd. Hetzelfde geldt voor de mate waarin het hoofddoel bereikt werd: de 
respondent beoordeelt het resultaat onafhankelijk van het geslacht van de leerling. 

Het tweede leerlingenkenmerk is de leeftijd. De evolutie die de jongere doormaakte na de time-out 
op korte en lange termijn wordt door de respondenten niet anders beoordeeld naargelang van de 
leeftijd. Dit is eveneens zo voor de scores die de respondent aan de effectiviteit van de time-out 
geeft voor de jongere, de school en in het algemeen. De mate waarin respondent overtuigd is dat 
het hoofddoel bereikt wordt, is ook onafhankelijk van de leeftijd van de jongere. 

Het derde leerlingenkenmerk is de hulpverleningsgeschiedenis. De hulpverleningsgeschiedenis 
van de jongere werd in de registratieformulieren in kaart gebracht door de relevante personen of 
organisaties waarmee de jongere voor de time-out in contact kwam. Het totaal aantal relevante 
betrokkenen of organisaties vertoont een correlatie met de effectiviteit die betrekking heeft op de 
jongere. Zo blijkt dat hoe meer de jongere in contact is geweest met relevante personen en 
organisaties, hoe lager de scores liggen voor de effectiviteit van de time-out voor de jongere      
(r=-.128; p�.05), de effectiviteit in het algemeen (r=-.089; p�.05) en de mate waarin het hoofddoel 
bereikt is (r=-.146; p�.001). Ook de evolutie van de jongere wordt op alle vlakken negatiever 
geëvalueerd wanneer de hulpverleningsgeschiedenis van de jongere uitgebreider is.46 De 
contacten met relevante personen en organisaties hangen niet samen met de effectiviteit voor de 
school en de evolutie van de ouders. Dit gegeven zou verklaard kunnen worden doordat de 
leerlingen die een uitgebreidere hulpverleningsgeschiedenis kennen, de meer problematische 
‘klanten’ zijn van een time-out: deze jongeren maken deel uit van een probleemsituatie die zich 
hoogstwaarschijnlijk bijzonder moeilijk laat remediëren. Of het problematische gedrag van de 
jongere hierbij beschouwd mag worden als oorzaak of gevolg is niet duidelijk. Het ziet er naar uit 
dat deze groep jongeren ‘vast’ zijn komen zitten. Hier dringt zich een ernstige bezinning op tussen 
onderwijs en welzijn. Hier dringt zich de vraag op naar een alternatief voor de bestaande, zelfs 
gespecialiseerde hulpverlening. Een brede, contextuele inspanning, waarvan de school ook deel 
uitmaakt (ondersteunende aanpak van studie- en leerproblemen), lijkt wenselijk. Het ziet er naar uit 
dat alle betrokkenen nood hebben aan een minimale succeservaring.    

Naast de uitgebreidheid van de hulpverleningsgeschiedenis, heeft ook het al dan niet in contact 
gekomen zijn met de hulpverlening belang. De leerlingen die reeds een hulpverlenings-
geschiedenis achter de rug hebben, evolueerden in vergelijking tot de jongeren die nog niet in 
contact kwamen met de hulpverlening, minder positief op vlak van het naar buiten gericht 
probleemgedrag op korte (t=-2.059; df=473; p�.05) en lange termijn (t=-2.956; df=181.983; p�.05), 
op vlak van het internaliserend probleemgedrag op lange termijn (t=-2.169; df=309; p�.05) alsook 
op vlak van zijn relaties op lange termijn (t=-2.429; df=350; p�.05). Al dan niet contact met de 
hulpverlening in het verleden gaf geen verschillen in evolutie op de overige vlakken en geen 
verschil op de gegeven effectiviteitscores of mate waarin het hoofddoel bereikt werd. 

                                                
46 Naar buiten gericht probleemgedrag: korte termijn r=-.116; p�.05 en lange termijn r=-.181; p�.001 
Geïnternaliseerd probleemgedrag: korte termijn r=-.123; p�.05; lange termijn r=-.144; p�.001 
Problematische relaties: korte termijn r=-.155; p�.001; lange termijn r=-.177; p�.001 
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Een vierde leerlingenkenmerk is het eventuele time-outverleden van de jongeren. De jongeren die 
in het verleden reeds aan een time-out deelnamen, verschillen in hun evolutie niet van de jongeren 
die in het verleden nog niet aan een time-out deelnamen. De evolutie van de ouders is volgens de 
respondent op korte termijn wel positiever in de dossiers waar de leerling een time-out in het 
verleden meemaakte (t=-.2.017; df=417; p�.05). De effectiviteit van de time-out voor de jongere, de 
school en in het algemeen en de mate waarin het hoofddoel bereikt is, verschilt niet naargelang de 
jongere reeds een time-out doorliep of niet. 

Een vijfde leerlingenkenmerk dat in verband gebracht kan worden met de effectiviteit is de 
gezinsvorm. De gezinsvorm waarin de jongere zich bevindt wordt bekeken voor het al dan niet 
leven in een oorspronkelijk gezin met twee ouders, gescheiden ouders, een eenoudergezin, een 
nieuw samengesteld gezin met enkel een nieuwe partner en een nieuw samengesteld gezin met 
half/stiefbroers-zussen. Het al dan niet uit een oorspronkelijk gezin komen, geeft enkel een verschil 
in de evolutie op het naar buiten gericht probleemgedrag op lange termijn (t=-1.967; df=367; p�.05) 
en het internaliserend probleemgedrag op lange termijn (t=-2.013; df=309; p�.05). Indien de 
jongere uit een gezin komt met gescheiden ouders blijkt dat de evolutie op het naar buiten gericht 
probleemgedrag op lange termijn (t=2.556; df=367; p�.05) en het internaliserend probleemgedrag 
op korte (t=2.072; df=415; p�.05) en lange termijn (t=3.046; df=309; p�.05) minder positief 
beoordeeld wordt door de respondent. Ook de mate waarin het hoofddoel bereikt werd (t=2.863; 
df=190.628; p�.05) en de effectiviteitsscore van de time-out voor de jongere (t=3.093; df=196.148; 
p�.05) blijkt significant lager te liggen. Een jongere uit een eenoudergezin of een nieuw 
samengesteld gezin met enkel een nieuwe partner, wordt niet anders beoordeeld op zijn evolutie 
dan jongere uit andere gezinsvormen. Ook de effectiviteit en de mate waarin het hoofddoel bereikt 
is, verschilt niet significant. Een jongere uit een nieuw samengesteld gezin met half/stiefbroers -of 
zussen daarentegen verschilt wel in zijn evoluties op lange termijn47: deze evolueert negatiever 
zowel op het naar buiten gericht probleemgedrag (p�.05), als het internaliserend probleemgedrag 
(p�.05) en zijn problematische relaties met anderen (p�.05). Ook de mate waarin het hoofddoel 
bereikt werd, blijkt minder goed te scoren in dossiers waar jongeren uit een nieuw samengesteld 
gezin komen met half/stiefbroers –of zussen. Dit zou er op kunnen wijzen dat jongeren in dit soort 
gezinnen in een meer problematische situatie zitten: een nieuwe samenlevingsvorm met mensen 
die de jongere voorheen niet kende, ouders die hun tijd moeten verdelen over meerdere kinderen, 
opvoedingsonstabiliteit, spanningen met de ex-partner, etc.. 

Het zesde leerlingenkenmerk dat hier bekeken wordt is de hoofdzakelijke verblijfplaats van de 
jongere. De hoofdzakelijke verblijfplaats die genoteerd werd in het registratieformulier waarvoor 
voldoende cases waren om te analyseren, zijn het oorspronkelijk gezin met twee ouders en verblijf 
bij de moeder of vader. In dossiers waarin aangegeven werd dat de jongere nog in het 
oorspronkelijke gezin verblijft, wordt de evolutie op het naar buiten gericht probleemgedrag (t=-
2.178; df=367; p�.05) en het internaliserend probleemgedrag (t=-2.095; df=309; p�.05) op lange 
termijn positiever omschreven dan bij jongeren die niet meer in het oorspronkelijk gezin verblijven. 
Wanneer de jongere hoofdzakelijk bij zijn moeder verblijft, blijkt naar buiten gericht 
probleemgedrag op lange termijn negatiever te worden geëvalueerd (t=1.995; df=367; p�.05) in 
                                                
47 Hier werd een Mann-Whitney-toets uitgevoerd vanwege een steekproef met N<30. 
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vergelijking met een jongere die niet enkel bij de moeder woont. Een jongere met hoofdzakelijke 
verblijfplaats bij de vader vertoont geen andere evolutie dan een jongere die niet enkel bij zijn 
vader leeft.  De hoofdzakelijke verblijfplaats heeft noch een invloed op de effectiviteitscores voor 
de jongere, de school of in het algemeen, noch op de mate waarin het hoofddoel van de time-out 
bereikt werd. Voor dit opmerkelijke verschil hebben we niet meteen een verklaring. Bijkomend 
onderzoek is wenselijk om hier meer inzicht te krijgen. Heeft het te maken met de doorsnee 
opvoedingsstijl die vaders zouden hanteren al dan niet in combinatie met het aansturende gedrag 
van de omgeving (school, time-outorganisatie)? Sluit die ‘mannelijke’ opvoedingsstijl beter aan bij 
een meer globale aanpak van een gedragsproblematiek? Of blijven jongeren, vooral jongens, hun 
sociaal-emotionele basisproblematiek nadrukkelijker en meer openlijk (dit wil zeggen via 
geëxternaliseerd probleemgedrag) tonen in een opvoedingssituatie waarin de moeder als meest 
nabij wordt ervaren?  

Een zevende kenmerk is het aantal situaties die in de familie als problematisch ervaren kunnen 
worden. Het aantal situaties (probleemrelatie kind/ouder, probleemrelatie ouders onderling, 
overlijden van een ouder, gezondheidsproblemen, financiële problemen en dergelijke meer) geeft 
geen significant verband met één van de parameters waarmee we de effectiviteit in kaart brengen. 
Ook wanneer we het verschil bekijken tussen die leerlingen die geen problematische situaties 
binnen de familie kennen en de leerlingen die deze wel kennen, zijn er geen verbanden duidelijk. 
We bekijken de verscheidene problematieken binnen een gezin, ook hier blijkt uit dat een jongere 
die een specifiek voorval binnen de familie meemaakte, in evolutie niet verschilt van een jongere 
die niet met dat voorval geconfronteerd werd. Er is één uitzondering: een time-out met een jongere 
die in het gezin, dit wil zeggen bij de jongere zelf of bij de gezinsleden, te maken heeft met 
gezondheidsproblemen blijkt significant meer effectief te zijn voor de school (p�.05). Een verklaring 
hiervoor kan gezocht worden in het feit dat een time-out-organisatie de school kan ondersteunen of 
informeren over hoe om te gaan met een jongere met een specifieke gezondheidsproblematiek. 
Indien dit gebeurt door de time-out-organisatie, kan de school het gevoel hebben dat de time-out 
hen geholpen heeft in hun omgang met de jongere. Het gaat hier bovendien om een temporeel 
probleem dat zich niet noodzakelijk verbindt met een escalerend opvoedingsprobleem (cf. 
Patterson). Eens de jongere het probleem heeft kunnen plaatsen en (ten dele) aanvaarden, heeft 
de herinstroom in de schoolcontext een grotere slaagkans. Het gaat hier bovendien om een 
temporeel probleem dat zich niet noodzakelijk verbindt met een escalerend opvoedingsprobleem 
(Prinzie, 2007).  

Het achtste leerlingenkenmerk is de onderwijsvorm van de leerling. De onderwijsvorm waar de 
leerling zit aan het begin van de time-out speelt geen rol in de beoordeling van de evolutie, de 
effectiviteit van de time-out voor de jongere, school en in het algemeen en de mate waarin het 
hoofddoel bereikt wordt. Ook hier is er één uitzondering (t=1.748; df=7; p�.05): leerlingen uit het 
buitengewoon onderwijs evolueren significant minder positief dan leerlingen die vanuit het BSO 
aan een time-out starten (p�.05). 

Een negende leerlingenkenmerk is de schoolloopbaan in het verleden. Over het algemeen vertoont 
het aantal scholen dat de jongere doorliep tijdens zijn lagere of secundaire onderwijs en het aantal 
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keren dat de jongere bleef zitten, geen verband met de verscheidene variabelen waaraan de 
effectiviteit gemeten wordt. Een uitzondering hierop is dat de evolutie van de ouders, zowel op 
korte (r=-288; p�.001) als lange termijn (r=-.364; p�.001) significant correleert met de 
onderwijsachterstand die de jongere in het secundair onderwijs opliep. Dit wil zeggen dat de 
evolutie van de ouders minder positief beoordeeld wordt naarmate de jongere meer jaren 
schoolachterstand heeft. 

Tot slot wordt er gekeken naar de reden tot opstart van de time-out die aangegeven werd in de 
registratieformulieren als tiende leerlingenkenmerk. Voor de volgende redenen kunnen er geen 
verbanden met de effectiviteit aangetoond worden: fysiek geweld ten opzichte van leerkachten, 
vandalisme, diefstal, drugsgebruik. Dit zijn overwegend de delinquente gedragingen waarop geen 
verschillend effect van de time-out gemeld wordt. Het al dan niet opstarten van een time-out 
omwille van de volgende redenen, blijkt op sommige effectiviteitsvariabelen wel een verschil te 
vertonen: brutaliteit, les storen, spijbelen, schoolmoeheid, houding tijdens de lessen en fysiek 
geweld ten opzichte van medeleerlingen. 

Een time-out waarbij de jongere aangemeld werd met de problematieken brutaliteit, les storen, 
spijbelen of schoolmoeheid, krijgt een lagere score op de mate waarin het hoofddoel bereikt werd 
en score op de effectiviteit van de time-out voor de jongere, de school en in het algemeen dan een 
time-out waar deze problematieken niet aangegeven werden.48 Bijkomend wordt de evolutie van de 
jongere op lange termijn voor naar binnen gericht probleemgedrag (t=2.390; df=239.049; p�.05) en 
problematische relaties (t=2.533; df=350; p�.05) in de dossiers waar brutaliteit een reden tot 
aanmelding was, negatiever beoordeeld dan in dossiers waar dit geen reden tot aanmelding was. 
De evolutie van de jongere op het vlak van de problematische relaties op lange termijn blijkt ook in 
dossiers waar de reden tot opstart van de time-out geweld ten opzichte van medeleerlingen was 
negatiever te zijn dan in dossiers waar dit geen probleem vormde voor de time-out (t=2.158; 
df=350; p�.05). Tenslotte wordt op de effectiviteit van de time-out voor de jongere (t=2.055; 
df=530; p�.05) en de mate waarin het hoofddoel bereikt werd (t=2.040; df=528; p�.05), een meer 
negatieve score gegeven als de reden tot time-out de houding tijdens de lessen was. 

Bijkomend bij dit leerlingenkenmerk, kan er bekeken worden of het aantal redenen tot time-out 
samenhangt met de effectiviteit. Hoe meer redenen er zijn om een leerling op time-out te sturen, 
hoe problematischer de situatie van de leerling beschouwd kan worden. Het aantal redenen dat 
opgegeven werd in de registratieformulieren blijkt een negatief verband te hebben met de evolutie 
op korte en lange termijn op problematische relaties (resp. r=-.094; p�.05 en r=-.106; p�.05), een 
negatief verband met de effectiviteit van de time-out voor de jongere (r=-.170; p�.001), de school 
(r=-.155; p�.001) en de time-out in het algemeen (r=-.131; p�.05) en een negatief verband met de 

                                                
48 Mate waarin hoofddoel bereikt: resp. t=2.681; df=528; p�.05 en t=2.906; df=528; p�.05 en t=2.144; df= 
528; p�.05 en t=3.163; df=528; p�.05; 
Effectiviteitscore voor de jongere: resp. t=2.845; df=530; p�.05 en t=2.177; df=530; p�.05 en t=2.601; df=530; 
p�.05 en t=2.246; df=530; p�.05; 
Effectiviteitscore school: resp. t=2.553; df=533; p�.05 en t=2.713; df=177.908; p�.05 en t=2.272; df=533; 
p�.05 en t=2.947; df=533; p�.05; 
Effectiviteitscore in het algemeen: resp. t=2.716; df=526; p�.05 en t=2.148; df=526; p�.05 en t=2.155; 
df=526; p�.05 en t=2.018; df=526; p�.05. 
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mate waarin de respondent meent dat het hoofddoel bereikt is (r=-.159; p�.001). Hoe uitgebreider 
de problematische situatie, hoe lager de effectiviteit van de time-out wordt ingeschat. Het ziet er 
met andere woorden naar uit dat het inzetten van een time-out in die omstandigheden (optelsom 
aan redenen om time-out te verantwoorden) niet tot het gewenste effect leidt/kan leiden.  

2.1.2 Leerlingenkenmerken en de schoolloopbaan 

De schoolloopbaan wordt op vier vlakken bekeken: ten eerste het behaalde attest op het einde van 
het schooljaar, ten tweede het wijzigen van onderwijsvorm, ten derde het wijzigen van school en 
ten vierde het al dan niet blijven zitten op het einde van het schooljaar na de time-out. Het wijzigen 
van onderwijsvorm en school wordt bekeken over verschillende perioden: ten eerste een wijziging 
vlak na de time-out, ten tweede een wijziging tussen de terugkeer naar de school na de time-out 
en het einde van het schooljaar, ten derde een wijziging bij de overgang naar het nieuwe 
schooljaar en ten vierde het aantal wijzigingen van de leerling over de hele periode tussen het 
begin van de time-out en het volgende schooljaar. 

Merk op dat deze gegevens geanalyseerd werden op een steekproef van jongeren die een time-
out doorliepen, maar dat de resultaten van onderstaande analyses daarom niet verschillen van 
jongeren die geen time-out doorliepen. Bij wijze van voorbeeld is het niet omdat binnen deze 
steekproef van time-outjongeren, oudere jongeren vaker een A-attest behalen, dat dit kenmerkend 
is voor time-outjongeren: deze samenhang kan zich even goed voordoen onder de populatie van 
jongeren die geen time-out doorliepen. Vermits deze leerlingen niet het onderwerp van dit 
onderzoek zijn, zijn zulke gedetailleerde gegevens niet voor handen om een vergelijking met de 
gehele jongerenpopulatie te maken. 

Het eerste leerlingenkenmerk waarmee de schoolloopbaan in verband gebracht wordt is het 
geslacht van de leerling. De schoolloopbaan van jongens en meisjes blijkt niet te verschillen. Het 
behaalde attest, de eventuele wijziging van onderwijsvorm en/of school en het al dan niet blijven 
zitten op het einde van het schooljaar waar de time-out in plaatsvond, is onafhankelijk van het 
geslacht. 

Het tweede leerlingenkenmerk is de leeftijd, hier zijn er wel verschillen naar het attest dat de 
jongere krijgt (F=5.956; df=2; p�.05). Oudere leerlingen die aan een time-out deelnamen, krijgen 
namelijk vaker een A-attest/toelating om over te gaan naar het volgende jaar (p�.05) of een C-
attest/geen toelating om over te gaan naar het volgende jaar (p�.05). Jongere leerlingen krijgen 
met andere woorden vaker dan oudere leerlingen een B-attest. Merk op dat leerlingen vanaf het 
vijfde jaar genoodzaakt zijn om dezelfde richting te volgen zoniet maken ze geen kans op een 
diploma of getuigschrift. Het ligt dan ook voor de hand dat scholen in dat geval quasi niet meer met 
B-attesten werken. 

De leeftijd is dan weer onafhankelijk van de eventuele wijziging van onderwijsvorm, maar hangt 
wel significant samen met het wijzigen school bij de overgang naar het nieuwe schooljaar. De 
gemiddelde leeftijd van de jongeren die wijzigen is lager (tussen 14 en 15 jaar) dan de gemiddelde 
leeftijd van leerlingen die niet wijzigen, deze ligt tussen de 15 en 16 jaar (t=3.432; df=457; p�.001). 
De leeftijd en de wijziging van school bekeken over de periode van de aanvang van de time-out tot 
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het begin van het volgende schooljaar is ook significant: hoe lager de leeftijd, hoe meer de jongere 
van school verandert doorheen die periode (r=.-160; p�.001). 

Het al dan niet blijven zitten op het einde van het schooljaar waar de time-out in plaatsvond blijkt 
onafhankelijk van de leeftijd. 

Het derde leerlingenkenmerk is de hulpverleningsgeschiedenis van de jongere. De 
hulpverleningsgeschiedenis hangt samen met het attest dat de jongere op het einde van het 
schooljaar na de time-out krijgt (F=10,020; df=2; p�.001). Jongeren die een uitgebreidere 
hulpverleningsgeschiedenis achter de rug hebben en dus met meer relevante personen of 
organisaties in contact gekomen zijn, krijgen vaker een C-attest dan een A-attest (p�.001). Dit is 
hoogstwaarschijnlijk een tendens die zich in de algemene jongerenpopulatie ook voordoet. Of de 
jongere een hulpverleningsgeschiedenis heeft of niet, hangt dan weer niet samen met het behalen 
van een bepaald attest. Het verband bestaat dus eerder op het niveau ‘hoe meer hulpverlening’ 
dan ‘in contact met hulpverlening geweest of niet’. 

De schoolloopbaan op vlak van wijziging van onderwijsvorm verloopt niet anders bij jongeren met 
hulpverleningsgeschiedenis dan bij jongeren die geen hulpverleningsgeschiedenis hebben. 
Jongeren die daarentegen een meer uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis hebben, wijzigen 
vaker van onderwijsvorm bij de overgang naar het volgende schooljaar (t=.-2.694; df=240; p�.05) 
dan jongeren met geen of een minder uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis. Het totaal aantal 
wijzigingen van onderwijsvorm over de hele periode tussen de start van de time-out en het 
volgende schooljaar, correleert positief met het aantal hulpverleningscontacten (r=.112; p�.05). 
Hoe meer de jongere met relevante betrokkenen in contact kwam, hoe vaker deze wijzigt van 
onderwijsvorm over die periode. 

Jongeren die nog niet in contact kwamen met de externe hulpverlening, wijzigen in de periode vlak 
na de time-out tot het einde van het schooljaar en tijdens de overgang naar het nieuwe schooljaar 
(resp. 6.7%; N=9 en 47.1%; N=85) minder vaak van school dan leerlingen die wel reeds in contact 
kwamen met de hulpverlening (resp. 14.2%; N=47 en 59.2%; N=190). Deze verschillen blijken 

significant (resp. χ²=5.086; df=1; p�.05 en χ²=5.712; df=1; p�.05). De uitgebreidheid van de 
hulpverleningsgeschiedenis blijkt eveneens samen te hangen met een eventuele wijziging van 
school. Jongeren die van school wijzigen in de periode tussen de time-out en het einde van het 
schooljaar en bij de overgang naar het volgende schooljaar zijn in hun verleden met meer 
relevante betrokkenen of organisaties in contact gekomen (resp. t=-2.212; df=75.145; p�.05 en t=.-
2.507; df= 455.909; p�.05). 

Het aantal hulpverleningen en het al dan niet in contact gekomen zijn met de hulpverlening is 
onafhankelijk van het eventueel blijven zitten op het einde van het schooljaar. 

Het vierde leerlingenkenmerk is het time-outverleden van de jongere. Het aantal time-outs die de 
jongere in het verleden reeds doorliep, hangt niet samen met het behaalde attest door de leerling. 
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Het aantal time-outs in het verleden hangt evenmin samen met wijzigingen in een bepaalde 
periode of over de gehele periode tussen de opstart van de time-out en het begin van het volgende 
schooljaar. 

Het aantal time-outs in het verleden blijkt daarentegen wel afhankelijk te zijn van een 
schoolwijziging in de periode tussen de terugkeer naar school na de time-out en het einde van het 
schooljaar. De jongeren die reeds eerder een time-out doorliepen, wijzigen minder van school dan 
de jongeren waarbij dit de eerste time-out was (t=.3.512; df=402; p�.001). 

Een jongere die reeds eerder aan een time-out deelnam, blijft tenslotte niet vaker zitten op het 
einde van het schooljaar van de time-out dan een jongere die eerder nog niet deelnam aan een 
time-out. 

Het vijfde leerlingenkenmerk is de gezinsvorm van de jongere. De het behaalde attest op het einde 
van het schooljaar is onafhankelijk van de gezinsvorm waaruit de jongere komt. 

Jongeren die uit een oorspronkelijk gezin komen, wijzigen minder vaak van onderwijsvorm (80.4%; 
N=90) bij de overgang naar het volgende schooljaar dan jongeren die niet uit het oorspronkelijk 

gezin komen (66.4%; N=87) (χ²=5.935; df= 1; p�.05). Jongeren die niet uit een oorspronkelijk gezin 
met twee ouders komen, wijzigen significant over de hele periode gezien van voor de time-out tot 
het volgende schooljaar meer van onderwijsvorm dan jongeren die wel uit zo’n gezin komen 
(t=2.576; df=383.526; p�.05). Jongeren die uit een gezin komen met gescheiden ouders blijken 
vaker van onderwijsvorm te wijzigen in de gehele periode tussen de opstart van de time-out en het 
nieuwe schooljaar (t=.-2.360; df=384; p�.05). Jongeren uit een eenoudergezin wijzigen vaker van 
onderwijsvorm bij de overgang van het schooljaar dan jongeren die niet uit een eenoudergezin 

komen (χ²=4.525; df=1; p�.05). Zo wijzigt 24.9% (N=160) van de jongeren die niet uit een 
eenoudergezin komen van onderwijsvorm tijdens de overgang naar het volgende schooljaar, terwijl 
dit bij de jongere die wel uit een eenoudergezin komen, 43.3% (N=13) is. 

Van de jongeren die uit een oorspronkelijk gezin komen, wijzigt 8.7% (N=18) van school tijdens de 
periode tussen de terugkeer naar de school en het einde van het schooljaar, terwijl dit 14.7% 
(N=38) is bij jongeren die niet uit een oorspronkelijk gezin komen. De aangehaalde verschillen 

blijken significant (χ²=3.946; df=1; p�.05). Van de jongeren die uit een gezin komen met 
gescheiden ouders, wijzigt 9.8% (N=34) van school tussen de terugkeer naar de school en het 
einde van het schooljaar. Van jongeren die wel uit een gezin met gescheiden ouders komen is dit 

18.6% (N=22). Dit verschil blijkt significant (χ²=6.505; df=1; p�.05). De andere gezinsvormen 
vertonen geen samenhang met het al dan niet wijzigen van school. 

Jongeren in een nieuw samengesteld gezin met een nieuwe partner blijven vaker op het einde aan 

het schooljaar van de time-out zitten (χ²=7.008; df=1; p�.05). 

Het zesde leerlingenkenmerk is de hoofdzakelijke verblijfplaats van de jongere. Het behaalde 
attest op het einde van het schooljaar, blijkt onafhankelijk te zijn van de verblijfplaats van de 
jongere. 
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Van de leerlingen die verblijven bij hun oorspronkelijk gezin, wijzigt er 18.5% (N=20) van 
onderwijsvorm in de overgang van schooljaar, terwijl dit 34.1% (N=46) is van de jongeren die niet 

bij hun oorspronkelijk gezin verblijven. Dit verschil blijkt significant (χ²=7.339; df=1; p�.05). Dit blijkt 
ook significant te zijn voor het totaal aantal wijzigingen over de gehele periode na de time-out: de 
jongeren die verblijven in een oorspronkelijk gezin wijzigen minder (t=2.604; df=384; p�.05). Verblijf 
door de jongere bij ofwel moeder ofwel vader, blijkt geen verschillen te geven in de wijzigingen van 
onderwijsvorm gedurende de periode na de time-out. 

De verblijfplaats van de jongere is over het algemeen onafhankelijk van de wijziging van school, 
behalve wanneer de jongere bij de moeder verblijft: een jongere die uitsluitend bij zijn moeder 
verblijft, wijzigt over de gehele periode van voor de time-out tot het volgende schooljaar (t=-2.083; 
df=558; p�.05) meer van school dan jongeren die zich niet in die situatie bevinden. 

Het al dan niet blijven zitten op het einde van het schooljaar is niet in verband te brengen met de 
hoofdzakelijke verblijfplaats van de jongere. 

Een zevende leerlingenkenmerk is het aantal voorvallen in de familie die als problematisch ervaren 
kunnen worden. Het aantal problematische voorvallen in de familie hangt niet samen met het 
behaalde attest, een eventuele verandering van onderwijsvorm of school of met het blijven zitten 
op het einde van het schooljaar van de time-out. Wanneer er gekeken wordt naar het soort van 
problematische voorvallen binnen de familie, dan hangen die met uitzondering van de 
probleemrelatie tussen het kind en de ouders, niet samen met het behaalde attest. Zo behaalde 
51.7% (N=31) van de jongeren die een probleemrelatie met hun ouders hebben, een C-attest. Dit 
tegenover 35% (N=127) van de jongeren die geen probleemrelatie hebben met hun ouders.. Dit 

verschil is significant (χ²=6.673; df=2; p�.05). 

Enkel indien er binnen het gezin van de jongere een problematische relatie blijkt te zijn tussen de 
ouders onderling, wijzigt de jongere vaker van school (t=-2.267; df=558; p�.05). 

Het soort van problematische voorvallen is onafhankelijk van het al dan niet wijzigen van 
onderwijsvorm en het blijven zitten op het einde van het schooljaar. 

Het volgende en achtste leerlingenkenmerk is de onderwijsvorm van de jongere bij zijn aanmelding 
bij het time-outproject. De onderwijsvorm waarin de jongere zat vertoont een samenhang met het 
behaalde attest op het einde van dat schooljaar. In de A-stroom behalen de meeste leerlingen een 
B-attest (43.2%; N=19), in de B-stroom behaalt de meerderheid een A-attest (55.9%; N=38), in het 
ASO en TSO behaalt de meerderheid een C-attest (resp. 53.8%; N=7 en 49.0%; N=24), in het 
BSO wordt meestal een A-attest behaald (53.2%; N=58) en in het buitengewoon onderwijs mag 
61.1% (N=11) overgaan naar het volgende jaar. De beschreven verschillen blijken significant 

(χ²=40.210; df=10; p�.001). Het ziet er dus naar uit dat het vaak beschreven ‘watervalsysteem’ zich 
ook hier laat gelden. Bepaalde leerlingen lijken af te glijden naar die onderwijsvorm of –richting die 
geen uitwijkmogelijkheden meer toelaat. Van zodra ‘de bodem’ is bereikt, stijgt het aantal A-
attesten. Vraag is of de B- en C-attesteringen zelf  een poging tot antwoord zijn op de problematiek 
die zich stelt. 
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Het wijzigen van onderwijsvorm  bij de overgang naar het volgende schooljaar hangt niet samen 
met de onderwijsvorm waarin de jongere zit, behalve één uitzondering, meerbepaald de A-stroom. 
Daar blijken de meeste jongeren bij de overgang naar het volgende schooljaar te wijzigen van 

onderwijsvorm. Dit verschil is significant (χ²=21.930; df=5; p�.001). Een mogelijke verklaring zou 
kunnen zijn dat jongeren vaak hun secundair onderwijs in de A-stroom starten om af te wachten of 
dit haalbaar is en dat hier bijgevolg het meest kans is dat de jongere zich nog moet heroriënteren 
naargelang van zijn capaciteiten.  

Voor alle duidelijkheid merken we nog op dat er dat de overgang van een A- of B-stroom  naar een 
ASO/KSO of BSO/TSO-onderwijsvorm na de eerste graad niet wordt beschouwd als een wijziging 
is van onderwijsvorm. 

Het aantal keren dat de jongere van school wijzigt na de time-out tot het begin van het volgende 
schooljaar verschilt over het algemeen niet tussen de verschillende onderwijsvormen. Hierop zijn 
twee uitzonderingen: een jongere uit het BSO verandert minder van school dan een jongere in de 
B-stroom (p�.05) en een jongere in het deeltijds onderwijs blijkt significant minder van school te 
veranderen (F=4.853; df=7; p�.001) tegenover jongeren in de A-stroom (p�.05) of in de B-stroom 
(p�.05). Dit laatste is niet verwonderlijk als men weet dat jongeren in het deeltijds onderwijs meer 
genoodzaakt zijn zich aan te passen in de huidige school wegens het kleinere aanbod scholen. 
Scholen met A- en B-stroom in hun aanbod, bieden daarom niet noodzakelijk alle richtingen aan in 
hun bovenbouw. Ook dat verklaart waarom er op dat ogenblik meer leerlingen van school (moeten) 
veranderen.   

Het negende leerlingenkenmerk is de schoolloopbaan in het verleden van de jongere. De 
onderwijsachterstand die de jongere opliep doorheen zijn secundaire schoolcarrière blijkt niet 
onafhankelijk van het attest dat de jongere op het einde van het schooljaar behaald (F=1.289; 
df=2; p>.05). Uit de analyses komt voort dat jongeren die een grotere schoolachterstand opliepen, 
ook na de time-out meer kans hebben op een C-attest/niet-toelating tot overgang naar het 
volgende jaar dan een A-attest (p�.05). 

De onderwijsachterstand die de jongere opliep doorheen zijn secundaire en lagere opleiding en het 
aantal scholen dat de jongere doorliep hangt noch samen met het al dan niet wijzigen van 
onderwijsvorm of school na de time-out en noch met het al dan niet blijven zitten op het einde van 
het schooljaar.  

Het tiende en laatste leerlingenkenmerk is de reden waarom de jongere op time-out werd gestuurd, 
zoals geregistreerd door de projecten in de registratieformulieren. Het attest is over het algemeen 
onafhankelijk van de reden. Hier valt wel op te merken dat de jongeren die zonder 
spijbelproblematiek werden aangemeld significant meer kans hebben om een A-attest te behalen 
of de toelating krijgen om naar het volgende jaar over te gaan (52.0%; N=181). Terwijl jongeren die 
met een spijbelproblematiek aan de time-out begonnen, significant meer kans hebben om een C-
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attest (61.3%; N=46) te behalen (χ²=22.411; df=2; p�.001). Dezelfde tendens vinden we terug bij 
jongeren die aangemeld werden met een drugsproblematiek en schoolmoeheid.49 

Voor de meeste redenen waarom een time-out werd opgestart, werd er geen verband gevonden 
met het eventueel meer of minder wijzigen van onderwijsvorm over de eerder besproken perioden. 
Hierop zijn er twee uitzonderingen: ten eerste blijkt enkel wanneer een leerling aangemeld werd 
met het probleemgedrag ‘houding tijdens de lessen’, deze significant meer (81.4%; N=114) van 
onderwijsvorm wijzigt tijdens de overgang naar het nieuwe schooljaar dan een leerling die dit 

probleemgedrag niet stelde (61.3%; N=63) (χ²=12.316; df=1; p�.001). Ten tweede blijkt dat het 
storen van de les samenhangt met het minder vaak van onderwijsvorm wijzigen over de gehele 
periode na de time-out (t=.2.613; df=362.551; p�.05). 

Het wijzigen van school vlak na de time-out hangt samen met het al dan niet aanmelden van een 
leerling die de les stoorde. Er zijn meer leerlingen die de les stoorden die van school wijzigden vlak 
na de time-out dan leerlingen waarbij dit geen reden was om de leerling op time-out te sturen 

(χ²=9.136; df=1; p�.05). Waarom dit zo is, is niet duidelijk. Streeft de leerling naar een nieuwe start 
met een propere lei? Of heeft de leerling vooral het gevoel dat hij bekeken zal blijven worden als 
de beunhaas die de lessen stoort (stigmatisering)? Of  tracht de leerling te ontsnappen aan de druk 
die de omgeving hem oplegt om zich anders te gedragen? Of moet de verklaring gezocht worden 
bij de school die een time-out inzet als laatste stap in de procedure om deze ‘storende factor’ uit 
school te verwijderen?  

Tijdens de periode na de time-out, maar in hetzelfde schooljaar, blijkt dan weer het wijzigen van 
school samen te hangen met de problematiek ‘brutaliteit’ en ‘houding tijdens de lessen’: leerlingen 

die om een van beide redenen werden aangemeld, wijzigen vaker van school (resp. χ²=4.399; 

df=1; p�.05 en χ²=5.168; df=1; p�.05). In de overgang naar het volgende schooljaar blijkt dan weer 
dat de jongeren die schoolmoe waren bij de aanmelding, meer van school veranderen dan 

jongeren waarbij schoolmoeheid geen reden was tot opstart van de time-out (χ²=3.876; df=1; 
p�.05). 

In het kader van de schoolloopbaan wordt ook het al dan niet blijven zitten op het einde van het 
schooljaar waarin de time-out plaatsvond bekeken. Blijkbaar blijven jongeren die aangemeld 
werden omwille van ‘schoolmoeheid’, meer frequent zitten dan jongeren die hoofdzakelijk om 

andere redenen in de time-out belandden (χ²=7.592; df=1; p�.05). 

Aansluitend bij het soort reden tot aanmelding bij een time-outproject, kan ook de uitgebreidheid 
van de problematiek bekeken worden aan de hand van het aantal redenen waarvoor de jongere 
aangemeld werd. Hieruit blijkt immers dat het aantal redenen waarvoor een leerling op time-out 
werd gestuurd, een samenhang vertoont met het behaalde attest (F=10.061; df=2; p�.001). 
Leerlingen met een meer uitgebreide problematiek, hebben meer kans op het behalen van een C-

                                                
49 49.4%; N=202 jongeren zonder drugsproblematiek die een A-attest behalen en 78.6% (N=11) jongeren die 
met een drugsproblematiek een C-attest behalen (χ²=11.622; df=2; p�.05). 
54.8%; N=177 jongeren zonder tekenen van schoolmoeheid die een A-attest behalen en 58.0% (N=58) 
jongeren die met tekenen van schoolmoeheid een C-attest behalen (χ²=28.305; df=2; p�.05). 
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attest of de niet-toelating om over te gaan naar het volgende jaar dan een A-attest of de toelating 
om over te gaan (p�.05).  

Het aantal redenen tot time-out voor de jongere, is onafhankelijk van het wijzigen van 
onderwijsvorm of school tijdens de verschillende geanalyseerde tijdstippen en eveneens 
onafhankelijk van het al dan niet blijven zitten op het einde van het schooljaar. Dit laatste staat op 
het eerste zicht in tegenspraak met wat in de vorige paragraaf beschreven werd. In deze analyse 
werd het leerjaar bij aanvang van de time-out en het leerjaar in het volgende schooljaar 
vergeleken. Enerzijds hangt dit resultaat af van wat de leerling aanvangt met een eventueel 
verkregen B-attest (zittenblijven of doorgaan) en anderzijds zouden leerlingen die een C- of B-
attest ontvangen, vaker kunnen wijzigen van school waardoor het de respondent aangeeft dat de 
situatie van de leerling het volgende schooljaar hem onbekend is. 

2.2 Soort time-out 

2.2.1 Soort time-out en de effectiviteit 

Hier wordt bekeken in hoeverre het soort time-out bepalend is voor de gepercipieerde effectiviteit. 
Hier blijkt dat de respondenten in het geval van een hergo systematisch zowel een hogere score 
geven voor de effectiviteit van de time-out van de jongere (F=3.552; df=2; p�.05), voor de school 
(F=6.023; df=2; p�.05) en in het algemeen (F=5.260; df=2; p�.05) als  voor de mate waarin het 
hoofddoel bereikt werd (F=13.070; df=2; p�.001). Het verschil is significant in vergelijking met een 
korte time-out en in vergelijking met een lange time-out voor alle scores behalve de 
effectiviteitsscore voor de jongere. Hier wordt enkel het effect van de korte time-out en een hergo 
anders geëvalueerd.50 Een korte en een lange time-out krijgen onderling van de respondenten 
geen verschillende scores op effectiviteit. 

Voor de evolutie is er daarentegen geen significant verschillende beoordeling terug te vinden: de 
jongere evolueert na een korte time-out, in een lange time-out en in een hergo op alle vlakken en 
zowel op korte als lange termijn op dezelfde manier. 

2.2.2 Soort time-out en de schoolloopbaan 

Na een korte time-out en een hergo behalen de meeste leerlingen (resp. 49.5%; N=149 en 76.0%; 
N=19) een A-attest of de toelating om over te gaan naar het volgende jaar. Na een lange time-out 
behaalt de helft (50.5%; N=49) een C-attest of geen toelating om over te gaan naar het volgende 

jaar. Deze verschillen zijn significant (χ²=16.626; df=4; p�.05). 

Of een jongere van onderwijsvorm wijzigt vlak na de time-out of in de periode tussen vlak na de 
time-out en het einde van het schooljaar, is niet afhankelijk van het soort time-out waaraan deze 
deelneemt. Leerlingen die aan een lange time-out of hergo deelnemen, blijken wel vaker van 

                                                
50 Effectiviteitsscore jongere: korte time-out vs. hergo p�.05 
Effectiviteitsscore school: korte time-out vs. hergo p�.05; lange time-out vs. hergo p�.05 
Effectiviteitsscore algemeen: korte time-out vs. hergo p�.05; lange time-out vs. hergo p�.05 
Mate waarin hoofddoel bereikt werd: korte time-out vs. hergo p�.001; lange time-out vs. hergo p�.001 
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onderwijsvorm te wijzigen bij de start van het nieuwe schooljaar (χ²=9.256; df=2; p�.05). Men zou 
een verklaring kunnen zoeken in twee richtingen. Enerzijds kunnen de lange time-outs en hergo’s 
een meer negatieve invloed hebben op het al dan niet wijzigen van onderwijsvorm (zoals 
bijvoorbeeld de langere afwezigheid van de leerling uit de lessen) dan de korte time-outs. 
Anderzijds kan dit samenhangen met het soort jongeren dat in de lange time-outs en hergo’s 
terechtkomt. Uit de resultaten van het hoofdstuk rond de analyse van de registratieformulieren blijkt 
bijvoorbeeld dat jongeren die in een lange time-out terechtkomen, eerder gekenmerkt worden door 
een problematische situatie.  

Het soort time-out hangt niet samen met het al dan niet wijzigen van school vlak na de time-out of 
in de periode tussen na de time-out en het einde van het schooljaar. Leerlingen die aan een hergo 
deelnemen, starten het volgende schooljaar het meest frequent in een andere school. Leerlingen 
die een korte time-out volgen, veranderen op hun beurt vaker aan het begin van het volgende 

schooljaar dan leerlingen die een lange time-out doorlopen (χ²=13.636; df=2; p�.001).  

Een jongere die een lange time-out volgt, blijft vaker zitten dan een jongere die aan korte time-out 
of een hergo deelneemt. Dit verschil is echter niet significant. 

2.3  Aanbod en behoefte 

In deze paragrafen zoeken we een verband tussen het aanbod en de behoefte aan (uitgedrukt in 
het gebruik en de vraag naar) time-out en de effectiviteit. Het aanbod van time-outprojecten 
bestaat uit de capaciteit van de gesubsidieerde projecten vanwege het departement Onderwijs en 
Vorming en het agentschap Jongerenwelzijn samen met de capaciteit van de andere, hiervoor niet 
officieel gesubsidieerde time-outprojecten die we in het kader van dit onderzoek inventariseerden 
aan de hand van een vragenlijst aan alle Vlaamse secundaire scholen (zie hoofdstuk 3). Binnen 
het kader van dit  kortlopend onderzoeksproject konden we de projecten die niet gesubsidieerd 
worden door het departement Onderwijs en Vorming, niet contacteren om na te gaan wat hun 
capaciteit is op vlak van time-out. Daarom zijn we genoodzaakt het aanbod te bekijken in termen 
van het aantal organisaties die time-out aanbieden aan de scholen. Deze worden gebundeld per 
provincie en in verband gebracht met de effectiviteit en de schoolloopbaan. 

Naast het aanbod zelf, uitgedrukt in het aantal time-outorganisaties, kan het gebruik van en de 
vraag naar time-outs iets meer zeggen over de behoefte. Dit gebruik drukt zich uit in het totaal 
aantal time-outs die iedere school in het schooljaar 2006-2007 en 2007-2008 uitgevoerd werden. 
Er wordt nagegaan of dit aantal samenhangt met enerzijds de effectiviteit en anderzijds de 
schoolloopbaan van de jongere. De vraag naar de time-out wordt gehaald uit de vragenlijst op 
schoolniveau waar de directie een uitpraak doet over de gepercipieerde verhouding tussen vraag 
en aanbod. 

2.3.1 Aanbod en gebruik time-out en de effectiviteit 

Wanneer het aanbod van het aantal projecten in de provincie in verband gebracht wordt met de 
effectiviteit wordt duidelijk dat hoe meer time-outprojecten in een regio aanwezig zijn, hoe minder 
positief de evolutie van de leerling op zijn naar buiten gericht probleemgedrag geëvalueerd wordt 
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(t=-3.289; �=-.165; p�.001). Voor de andere scores en evoluties waarmee de effectiviteit in kaart 
gebracht wordt, wordt er geen samenhang teruggevonden. Een verklaring voor het significante 
verband tussen de minder positieve evolutie van de leerling en de aanwezigheid (provinciaal 
niveau) van een ruim aanbod van time-outorganisaties is er niet. Wordt er in dat geval minder 
oordeelkundig gekozen? Wat zijn de kwaliteiten en gebreken van de verschillende time-
outprojecten die worden aangeboden? Is er in die provincies een overaanbod van analoge 
organisaties en dringt zich de vraag op naar meer diversiteit en een gepaste zorg op maat?  

Er wordt hier geopteerd om over een toe- of afname van de effectiviteit bij de toe- of afname van 
het aantal projecten in een regio te spreken in plaats van het in kaart brengen van de verschillen 
tussen de provincies. Wegens het kleine aantal projecten in een regio, zou het spreken over 
verschillen onvermijdelijk resulteren in uitspraken over de gepercipieerde effectiviteit van de 
scholen over de projecten zelf. Dit laatste is echter niet de bedoeling van dit onderzoek.  

Wat in dit onderzoek wel op zijn plaats is, is het aantal time-outprojecten aanwezig in een regio en 
de perceptie van de school op het kwantitatieve aanbod. Het aantal time-outprojecten dat in een 
provincie aanwezig is, hangt samen met de antwoorden die directieleden gaven in de vragenlijst op 
schoolniveau omtrent de verhouding van de vraag en het aanbod (F=9.877; df=2; p�.001). Hoe 
meer time-outprojecten er in de provincie waar de school gevestigd is, aanwezig zijn, des te meer 
de respondenten melden dat het aanbod gelijk is aan de vraag in plaats van dat ze menen dat het 
aanbod kleiner is dan de vraag. Dit wil zeggen dat in provincies waar minder time-outprojecten 
gelegen zijn, de respondenten er meer van overtuigd zijn dat het kwantitatief aanbod van time-
outprojecten te klein is voor de vraag die er bestaat (p�.001).  

Uit de analyse van het gebruik, namelijk het aantal time-outs die de school reeds inzette over de 
twee schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 heen en de effectiviteit, blijkt dat hoe meer time-outs 
een school opgestart heeft, hoe hoger de score is van de mate waarin het hoofddoel bereikt werd 
(r=.086; p�.05). Ook de effectiviteit van de time-out voor de jongere (r=.139; p�.001), de school 
(r=.119; p�.05) en van de time-out in het algemeen (r=.136; p�.05) ligt hoger naarmate de school 
meer time-outs opstartte. De evolutie van de jongeren hangt niet samen met het aantal time-outs 
van de school. De evolutie van de ouders hangt op lange termijn daarentegen wel samen met het 
aantal time-outs. Dit laatste blijkt echter een negatief verband te zijn: hoe meer time-outs de school 
gebruikte, hoe negatiever de ouders geëvalueerd worden door de respondent (r=-.132; p�.05). 

2.3.2 Aanbod en gebruik time-out en schoolloopbaan 

Ook hier wordt er in het kader van het aanbod niet gesproken van verschillen tussen het aantal 
time-outs in een regio, maar van een samenhang tussen het aantal time-outprojecten in een regio 
en de schoolloopbaan. Indien er gezocht zou worden naar verschillen tussen het aantal time-
outprojecten in een regio en de kenmerken, dan zou er in feite op zoek gegaan worden naar de 
verschillen tussen provincies en dus projecten, wat niet het doel is van dit onderzoek.  

Jongeren die een A-attest behalen of de toelating krijgen om over te gaan naar het volgende jaar 
zitten in scholen die minder time-outprojecten in hun regio hebben dan jongeren die een C-attest 
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behalen (F=3.345; df=2; p�.05). Dit zou er op kunnen wijzen dat het aanbod in moeilijke regio’s 
groter is dan in regio’s waar leerlingen doorgaans gemakkelijker een A-attest behalen. 

Het aantal time-outprojecten in de provincie waar de aanmeldende school gevestigd is, vertoont 
geen verband met de wijzigingen van onderwijsvorm die de leerling doorheen zijn schoolloopbaan 
maakt. 

Het aantal time-outprojecten in een bepaalde regio, hangt wel samen met de periode waarin de 
jongere van school wijzigt. Scholen die leerlingen aanmelden die onmiddellijk na de time-out van 
school wijzigen, hebben gemiddeld minder time-outprojecten in hun regio (t=4.803; df=92.853; 
p�.001). Terwijl scholen die een leerling naar een time-out sturen die van school wijzigt bij de 
overgang naar het volgende schooljaar, dan weer gemiddeld meer time-outprojecten in hun regio 
hebben (t=-2.974; df=441.287; p�.05). Hier wordt een bijkomende analyse gedaan waarvan het 
resultaat erop wijst dat scholen die een leerling aanmelden die het schooljaar binnen de 
aanmeldende school afrondt, significant meer time-outprojecten hebben in hun regio (t=4.268; 
df=169.420; p�.001). Dit wil zeggen dat hoe meer time-outprojecten zich in de regio van de school 
bevinden, hoe beter de school er in slaagt de leerling gedurende de rest van het schooljaar binnen 
dezelfde school te houden. 

Het al dan niet blijven zitten op het einde van het schooljaar waarin de time-out plaatsvond is 
onafhankelijk van het aantal time-outprojecten in de regio van de school waar de jongere zat voor 
de time-out. 

De laatste paragrafen brengen het gebruik van de school in verband met de schoolloopbaan van 
de jongere. Hier blijkt dat het attest dat een leerling op het einde van het schooljaar behaalt, 
samenhangt met het aantal time-outs die een school reeds opstartte (F=7.821; df=2; p�.001): een 
leerling die een B-attest behaalt, zit vaker in een school waar meer time-outs werden uitgevoerd 
dan een leerling die een A-attest of de toelating om over te gaan naar het volgende jaar verkrijgt 
p�.05). In deze analyse wordt ermee rekening gehouden dat het aantal time-outs dat een school 
opstartte, een kenmerk is dat thuishoort bij de aanmeldende school. Bijgevolg werd enkel met die 
cases gewerkt waar de leerling op het einde van het schooljaar nog steeds in die aanmeldende 
school zat. 

Het wijzigen van onderwijsvorm door de leerling die een school aanmeldde bij een time-outproject, 
kan niet in verband gebracht worden met het aantal time-outs die een school opstartte. 

Hoe meer jongeren een school op time-out stuurde in de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008, 
hoe minder vaak die jongeren die de school op time-out stuurde, nog wijzigden van onderwijsvorm 
binnen de periode na hun terugkeer op de school en het einde van het schooljaar (t=2.213; 
df=76.113; p�.05). Dit kan er op wijzen dat de scholen die meer met time-out werken, meer 
gesterkt zijn in hun omgang met problematisch gedrag en er meer in slagen de jongere zijn 
schooljaar te laten eindigen binnen de school. Om dit te toetsen, werd deze analyse herhaald met 
enkel die jongeren die na de time-out niet van school wijzigden en dus nog steeds in de 
aanmeldende school zaten in die periode. Ook dan wordt hetzelfde resultaat verkregen: de scholen 
die meer met time-out werkten, en de jongere na de time-out terug in de school integreren, slagen 
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er beter in om de jongere op school te houden binnen het schooljaar van de time-out (t=2.702; 
df=392; p�.05). Scholen die time-out frequenter inzetten, zouden scholen kunnen zijn die de 
gewoonte hebben om met een time-out in een vroegtijdiger stadium van een probleemsituatie in te 
grijpen, en hier blijkbaar ook een beter resultaat mee bereiken. 

Vermits het aantal time-outs die een school opstartte een eigenschap is van de school zelf, wordt 
er een analyse uitgevoerd waaruit blijkt dat leerlingen die op het einde van het schooljaar nog 
steeds in dezelfde school zitten als deze waaruit ze aangemeld werden, niet vaker blijven zitten 
dan andere leerlingen. 

3 Besluit 

Terwijl in de vorige delen steeds data verkregen werd door de in het kader van dit onderzoek 
ontwikkelde vragenlijsten en data van de registratieformulieren van de Vlaamse overheid apart 
geanalyseerd werden, werden in dit deel de data van de registratieformulieren en van de 
vragenlijsten gecombineerd en geanalyseerd. 

Een eerste vaststelling is dat er steeds een deel (ongeveer 25%) van de cases niet betrouwbaar 
gekoppeld konden worden op basis van het dossiernummer: in de vragenlijst werden soms 
dezelfde gegevens bevraagd als in de registratieformulieren, maar deze kwamen niet steeds 
overeen. Dit kan op twee dingen wijzen die belangrijk kunnen zijn voor een volgend onderzoek. 
Ten eerste is de koppeling op basis van het dossiernummer niet evident. De dossiernummers die 
door de projecten aan de scholen werden bezorgd, werden vervolgens via de vragenlijst naar de 
onderzoekers verstuurd. Dezelfde dossiernummers dienden dan weer door de onderzoekers uit de 
registratieformulieren gehaald te worden om uiteindelijk de gegevens uit de registratieformulieren 
aan de gegevens uit de vragenlijsten te koppelen. Dit is een weg met mogelijk veel ruis en dus 
fouten. Het combineren van het dossiernummer én de geboortedatum van de jongere zou hier een 
uitweg kunnen bieden. Hierbij komen we bij een tweede mogelijke foutenbron. De data in de 
registratieformulieren van de projecten werden op basis van het CLB-dossier ingevuld en de data 
van de vragenlijst door respondenten van de school die zich baseren op hun herinneringen en hun 
leerlingendossier dienden eveneens aan elkaar te worden gekoppeld. Maar ook deze combinatie 
geeft aanleiding tot heel wat fouten. Hoewel de onbetrouwbare cases niet mee opgenomen werden 
in de analyses, dient toch voorzichtig te worden omgesprongen met de resultaten van deze 
gekoppelde data. 

Uit de analyse rond de gepercipieerde effectiviteit naargelang van de leerlingenkenmerken komt 
naar voor dat deze voor de respondent niet anders is naargelang van het geslacht, de leeftijd, de 
onderwijsvorm, het soort problemen die zich binnen het gezin afspelen en het eventuele time-
outverleden van de jongere. Wat wel duidelijk blijkt is dat jongeren die zich in meer problematische 
situaties bevinden, vaak slechter beoordeeld worden op het vlak van hun evolutie en dat de time-
outs in die gevallen vaker als minder effectief worden geëvalueerd. Zo blijkt ten eerste dat een 
jongere die uit een oorspronkelijk gezin met twee ouders komt en/of daar verblijft, een stuk 
positiever wordt beoordeeld op het vlak van zijn evolutie. Jongeren die zich echter in een meer 
problematische situatie bevinden (gescheiden ouders, nieuw samengesteld gezin met 
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half/stiefbroers en –zussen) evolueren in verscheidene opzichten negatief. De respondent meent in 
die gevallen ook meer frequent dat het hoofddoel, zoals het door de school werd vooropgesteld 
minder goed werd bereikt. Ten tweede blijkt dat hoe uitgebreider de hulpverleningsgeschiedenis 
van de jongere is, hoe negatiever de respondent zich uitlaat over de evolutie van de jongere en 
hoe negatiever hij de effectiviteit van de time-out beoordeelt. Een ander leerlingenkenmerk dat van 
belang is bij de perceptie van de effectiviteit door de respondent, is de reden waarom de jongere 
aangemeld werd bij de time-outorganisatie. Een leerling die omwille van brutaliteit of omwille van 
zijn problematische houding tijdens de lessen aangemeld werd, blijkt zowel op één of meer 
algemene effectiviteitscores als op één of meer evolutievlakken negatiever te scoren. Een dossier 
waarin een leerling omwille van schoolmoeheid, les storen of spijbelen werd aangemeld, scoort 
enkel slechter op de scores die de respondent gaf aan de effectiviteit van de time-out. De 
leerlingen die aangemeld werden omwille van fysiek geweld ten opzichte van medeleerlingen 
scoren dan weer enkel negatiever op het vlak van hun evolutie. Daarnaast blijkt dat vooral time-
outs met aanmeldingen omwille van delinquente gedragingen (fysiek geweld ten opzichte van 
leerkrachten, vandalisme, diefstal en drugsgebruik) niet beter of slechter scoren op effectiviteit dan 
dossiers waarin leerlingen niet om deze reden aangemeld werden. Daarenboven blijkt dat hoe 
meer redenen ertoe bijdroegen dat de jongere op time-out moest en hoe problematischer zijn 
situatie dus was, hoe minder positief de effectiviteit werd beoordeeld. 

Ook uit de analyses rond het verder verloop van de schoolloopbaan en de effectiviteit, komt naar 
voor dat meer problematische leerlingen het slechter doen na de time-out dan jongeren die zich in 
een minder problematische situatie bevinden. In dit deel van de analyses werd erop gewezen dat 
de verbanden die gevonden werden, niet kenmerkend zijn voor de time-outjongeren op zich. In 
feite bekeken we hier hoe sommige leerlingenkenmerken samenhangen met een bepaalde 
schoolloopbaan, of het nu om een time-out jongere gaat of niet, en dus gaan we er hier niet te diep 
op in. Toch geldt ook hier dat wanneer een leerling een uitgebreidere hulpverleningsgeschiedenis 
kent, hij afkomstig is uit een meer problematische gezinssituatie en/of er problematische relaties 
zijn binnen het gezin, hij meer frequent van school en onderwijsvorm wijzigt en meer kans heeft om 
een C-attest te behalen.  

Terwijl de algemene leerlingenkenmerken (geslacht, leeftijd, gezinsvorm, etc.) ook in de gehele 
jongerenpopulatie kunnen voorkomen en de schoolloopbaan zullen bepalen, is de invloed van de 
redenen tot de aanmelding bij een time-outproject op de schoolloopbaan specifieker voor 
leerlingen die in een time-outproject terecht komen. Uit de analyse hieruit blijkt dat leerlingen met 
een drugsproblematiek, schoolmoeheid en een spijbelproblematiek het meest kans maken op een 
C-attest. Een aanmelding omwille van de houding tijdens lessen en het storen van de les resulteert 
vaker in het wijzigen van onderwijsvorm en/of school. Brutaliteit en schoolmoeheid resulteert vaker 
in het veranderen van school na de time-out en een leerling die met schoolmoeheid aangemeld 
werd, blijft bijkomend ook frequenter zitten dan de anderen. Daarenboven blijkt dat hoe meer 
redenen tot de time-out leidden en dus hoe uitgebreider de problematiek is, des de groter het risico 
dat de betrokken leerling een C-attest zal behalen. 



 

 206 

Uit de analyses rond de gepercipieerde effectiviteit naargelang van het soort time-out, blijkt dat de 
hergo-methodiek over de gehele lijn als effectiever wordt beschouwd door de respondenten inzake 
de effectiviteitsscore voor de jongere, de school, in het algemeen en in de mate waarin het 
hoofddoel bereikt werd. In de evolutie van de jongere daarentegen is er geen verschil gevonden: 
de jongere evolueert na een korte time-out, een lange time-out en een hergo op alle vlakken op 
dezelfde manier. 

Bij de analyses rond de effectiviteit (zowel de gepercipieerde als de schoolloopbaan) naargelang 
van het aanbod en het gebruik van time-out, werd er enerzijds geconstateerd dat een inventarisatie 
van de capaciteit van alle gesubsidieerde, maar ook niet-gesubsidieerde time-outprojecten een 
meerwaarde had kunnen bieden. Anderzijds bleek dat uitspraken over verschillen tussen de 
provincies vanwege het kleine aantal projecten per provincie, niet bekeken konden worden zonder 
iets te zeggen over de effectiviteit van de individuele time-outprojecten zelf. Deze verschillen 
werden in dit onderzoek bijgevolg niet specifiek uitgewerkt. 

Een verband tussen het aantal time-outprojecten in de regio van een school en de gepercipieerde 
effectiviteit is niet voor handen. Wel blijkt dat in regio’s waar minder projecten aanwezig zijn, ook 
meer respondenten melden dat het aanbod niet voldoet aan de vraag. Hoe meer de scholen time-
out inzetten, hoe meer de respondenten melden dat het hoofddoel van de time-out bereikt is en 
hoe hoger ze de mate van effectiviteit van de time-out inschatten. Daarbij komt dat hoe meer time-
outprojecten in de regio van de school aanwezig zijn en hoe meer time-outs een school doorheen 
2006-2007 en 2007-2008 doormaakte, hoe beter de school er in slaagt de leerling na afloop van de 
time-out gedurende de rest van het schooljaar in de eigen school te houden. 
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DEEL IV. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

1 Overzicht van het traject van dit onderzoek  

In het voorjaar van 2008 besliste het departement Onderwijs en Vorming en het departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tot de uitvoering van een kortlopend onderzoeksproject van vijf 
maanden voor het opstellen van ‘Beleidsindicatoren time-out’. In dit wetenschappelijk onderzoek 
werden de time-outs en hergo’s die uitgevoerd werden door vijftien time-outorganisaties onder de 
loep genoemen. Deze organisaties worden sinds het schooljaar 2006-2007 betoelaagd door de 
Vlaamse overheid. Het onderzoek had als doel een antwoord te geven op onderzoeksvragen, 
onderverdeeld in vier luiken. De eerste onderzoeksopdracht betrof de analyse van de kenmerken 
van de leerlingen die aan time-outprojecten deelgenomen hebben. Verder moest nagegaan 
worden of deze leerlingenkenmerken verschillen tussen een lange time-out, korte time-out en 
hergo. Deze kenmerken werden in kaart gebracht en geanalyseerd aan de hand van de 
registratieformulieren, die voor elke deelgenomen leerling aan time-out werden ingevuld. De 
gegevens van deze formulieren dienden eerst ingeput te worden. Daarna werden de volgende 
leerlingenkenmerken geanalyseerd: geslacht, leeftijd, etnische oorsprong, hulpverlenings-
geschiedenis, gezinssituatie, schoolsituatie en aanleiding tot time-out.  

Een tweede onderzoeksluik had tot doel de effectiviteit van de time-outinitiatieven, zoals 
gepercipieerd door de school, in kaart te brengen. Hiervoor hebben we een kwantitatieve 
bevraging gevoerd bij de 451 deelnemende scholen aan time-out. Er zijn twee vragenlijsten 
ontwikkeld: een online vragenlijst voor elke doorverwezen leerling naar time-out, die diende 
ingevuld te worden door de persoon binnen de school die het nauwst betrokken was bij de 
betreffende time-out (vragenlijst op dossierniveau) en een online vragenlijst voor de directie die 
peilde naar de schoolkenmerken en het schoolprofiel (vragenlijst op schoolniveau). In de 
schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 werd er voor 1751 leerlingen een time-out opgestart: 387 
namen deel aan een lange time-out, 1243 namen deel aan een korte time-out en 99 namen deel 
aan een hergo. Voor iedere opgestarte time-out diende de school een vragenlijst op dossierniveau 
in te vullen.  

De online vragenlijsten zijn begin oktober via mail verstuurd naar de scholen. Er werden ons 600 
ingevulde vragenlijsten op dossierniveau toegestuurd (34.3%). Deze steekproef bleek 
representatief te zijn op de volgende dossierkenmerken: soort time-out, geslacht en leeftijd. Uit de 
vragenlijst kon zowel de subjectieve effectiviteit als de objectiviteit effectiviteit achterhaald worden: 
de subjectieve effectiviteit is de effectiviteit gepercipieerd door de scholen op verschillende vlakken 
zoals de evolutie van de jongere en evolutie van de ouders; de objectieve effectiviteit werd 
gemeten aan de hand de schoolloopbaan van de jongere, wat verband houdt met een door de 
Vlaamse overheid gesteld doel van time-out, meer bepaald het herintegreren van de leerling in de 
schoolcontext.  

Van de 451 scholen, die in de schooljaren één of meer time-outs hebben uitgevoerd, heeft 58.1% 
(N=262) een vragenlijst op schoolniveau ingevuld. De verdeling van deze steekproef is gelijklopend 
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met de verdeling van de populatie voor de volgende kenmerken: provincie, onderwijsnet, 
inrichtende macht, schooltype, onderwijsaanbod en aantal leerlingen. Deze vragenlijst had tot doel 
om het schoolprofiel van de ‘time-outschool’ in kaart te brengen. 

De verzamelde data werden op verschillende manieren met elkaar in verband gebracht om de 
effectiviteit van het time-outinitiatief in kaart te brengen. Zo werd er ten eerste nagegaan welke 
dossierkenmerken samenhangen met enerzijds de objectieve en anderzijds de subjectieve 
effectiviteit op niveau van de leerling. Ten tweede werden de schoolkenmerken in verband 
gebracht met de effectiviteit voor de school die zich veruitwendigt in een versterking van het 
schoolteam door het gebruik van time-out. Ten derde werd de effectiviteit op niveau van de leerling 
in verband gebracht met de bevraagde kenmerken van de school. En tot slot werden zowel de 
effectiviteit op leerlingenniveau als schoolniveau in verband gebracht met het percentage 
problematische afwezigheden en het percentage GOK-leerlingen dat de school kenmerkt. 

Het onderzoek verkende vervolgens of er nog andere factoren, naast de leerlingen- en 
schoolkenmerken een invloed hebben op het aanbod en gebruik van time-outprojecten. Hiervoor 
hebben we een beperkte derde vragenlijst ontwikkeld die werd afgenomen van alle Vlaamse 
secundaire scholen (N=1076) die peilde naar de bekendheid van en samenwerking met andere 
niet-gesubsidieerde time-outprojecten. De respons op de deze vragenlijst bedroeg 54.2%. De 
respons werd beschreven aan de hand van negen groepen. De verdeling over de groepen heen 
bleek significant te verschillen met de verdeling van de populatie naargelang van de provincie, het 
schooltype, het onderwijsaanbod en het aantal leerlingen. Het aanwezige aanbod en het gebruik 
(als indicator van de behoefte) werd bekeken aan de hand van enkele schoolkenmerken zoals de 
GOK-indicatoren, het aantal problematische afwezigheden, het aantal externe 
samenwerkingsverbanden, de versterking van het schoolteam en dergelijke meer. 

Tot slot maakten we over de drie vorige luiken van dit onderzoek heen, een aantal overkoepelende 
analyses. Het samenvoegen van de gegevens die verzameld werden in het kader van de vorige 
drie opdrachten, lieten toe verschillen na te gaan in de gepercipieerde effectiviteit en het verdere 
verloop van de schoolloopbaan. En dit naargelang van de leerlingkenmerken, het soort time-out en 
het aanbod aan projecten in de regio. 

2 Terugkoppeling naar de onderzoeksvragen 

Het onderzoek beoogde een gecontextualiseerd inzicht te leveren in de werking van de time-
outprojecten in Vlaanderen, teneinde de Vlaamse overheid de nodige beleidsinformatie te 
verschaffen rond de methodiek van time-out als preventie en aanpak van probleemgedrag. In wat 
volgt, formuleren we vanuit de resultaten van het empirisch luik per onderzoeksvraag een 
antwoord. 

2.1 Onderzoeksluik 1: registratie 

- Wat zijn de kenmerken (demografisch, sociografisch, onderwijsrichting, probleemdomeinen, 
hulpverleningsgeschiedenis, etc.) van de leerlingen die aan time-outprojecten deelnemen?  
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- In welke mate verschillen deze kenmerken naargelang van het soort project (lange time-out, 
korte time-out, hergo)? 

Uit de analyse van de registratieformulieren stelden we vast dat de leeftijd van de jongeren in een 
time-out en hergo gemiddeld 15 jaar is. Voor het kenmerk geslacht zijn er geen verschillen 
gevonden tussen jongeren met een hergo en time-out. Een volgend leerlingenkenmerk dat werd 
geanalyseerd is de hulpverleningsgeschiedenis van de deelnemers. Bijna 60% van de jongeren is 
ooit in contact geweest met een externe organisatie en/of persoon, waarvan de helft een beroep 
gedaan heeft op één hulpverleningsvorm. Jongeren uit time-out hebben vooral contacten gehad 
met het CBJ. Dit geldt voor de lange time-out, korte time-out en hergo. Als we kijken naar de 
gezinssituatie vinden we dat de hoofdzakelijke verblijfplaats van alle deelnemers het oorspronkelijk 
gezin (twee ouders) is. Er zijn echter meer jongeren met een lange time-out, dan jongeren met een 
korte time-out of hergo, die gescheiden ouders hebben, uit een eenoudergezin komen of behoren 
tot een nieuw samengesteld gezin met half/stiefbroers en/of -zussen. De verblijfplaats is voor de 
meeste jongeren uit een korte time-out en hergo het oorspronkelijk gezin. Jongeren die aangemeld 
zijn voor een lange time-out verblijven vooral bij de moeder. Bij 30.8% van alle jongeren in time-out 
heeft er één of meer ingrijpende situatie(s) binnen het gezin plaatsgevonden, waarvan er in vier 
vijfde sprake is van één extreme situatie. Opvallend is dat de meeste jongeren die worden 
doorverwezen naar een lange of korte time-out, een problematische relatie hebben met ouders 
en/of er een probleemrelatie is tussen de ouders onderling. Vervolgens werd er nagegaan wat de 
schoolsituatie is van de jongeren bij de start van de time-out. De grootste groep jongeren komen 
uit de B-stroom (53.2%). In het eerste leerjaar worden de problemen hoofdzakelijk opgevangen 
door een korte time-out. Leerlingen uit het tweede, derde en vierde leerjaar komen meer terecht in 
een lange time-out. Om het kenmerk schoolachterstand te beschrijven beschikten we over 
gegevens van 520 jongeren. Hiervan heeft bijna de helft een onderwijsachterstand opgelopen.  

2.2 Onderzoeksluik 2: effectiviteit 

- Hoe percipieerde de school de effectiviteit van het time-outproject? 

o Zorgde het project voor een versterking van het schoolteam inzake het voorkomen 
van en omgaan met een dergelijke problematiek? 

Meer dan de helft van de scholen geeft aan dat de gevoerde time-out(s) voor een versterking 
hebben gezorgd van het schoolteam inzake het voorkomen van (61%) en omgaan met (68,3%) 
probleemsituaties waarin het gedrag van de leerling centraal staat. Eén van de hoofddoelen van 
time-out voor de Vlaamse overheid is het versterken van het schoolteam, zowel op preventief vlak 
(het voorkomen van problematieken) als op remediërend vlak (het omgaan met problematieken). 
Of de school echt verandert door toedoen van de time-out- of hergo-ervaring(en) die men heeft 
meegemaakt, trachten we af te leiden uit wat de school nadien anders is gaan doen. Het 
operationele niveau toont immers of het mentale leerproces zich ook vertaalt in de concrete 
praktijk. Het is immers op dit niveau dat er anders, en hopelijk met (nog) meer succes, met de 
leerlingen wordt gewerkt. De school kan zich versterken door initiatieven te nemen op drie niveaus: 
schoolniveau, klasniveau en individueel (of leerling) niveau. Het blijkt dat de helft van de scholen 
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preventieve maatregelen neemt op alle niveaus. De versterking op remediërend vlak uit zich vooral 
in initiatieven op school- en klasniveau (bijvoorbeeld gedragskaarten om positief gedrag te 
stimuleren een gerichtere aanpak en structuur naar ouders toe, een goed gebruik van de agenda 
en duidelijke klasafspraken).  

Of een schoolteam al dan niet versterkt is, wordt beïnvloed door enkele factoren. Zo blijkt ten 
eerste dat hoe meer time-outs een school uitvoert, hoe meer het schoolteam versterkt op 
preventief en remediërend vlak. Ten tweede hangt de mate van versterking nauw samen met de 
perceptie van de evolutie van de jongeren die de scholen naar een time-out doorverwezen. Ten 
derde komt uit de resultaten naar voor dat hoe problematischer de schoolbevolking is 
samengesteld (meer problematische afwezigheden en een hoger percentage GOK-leerlingen), hoe 
minder snel de school geneigd is aan te geven dat ze versterkt is. 

o Zorgde het project voor een reductie in de gedragsproblematiek en een neutralisatie 
van de probleemsituatie voor de jongere zodat deze zich op langere termijn blijvend 
kan handhaven in de school? 

De reductie in de gedragsproblematiek werd opgevat als een positieve evolutie in dié 
problematieken die volgens de respondent de aanleiding waren tot de time-out. Bij het beoordelen 
van een eventuele neutralisatie van de probleemsituatie, werd er breder gekeken naar een evolutie 
op meerdere problematieken die samen vorm geven aan de probleemsituatie. Uit de resultaten 
blijkt dat de jongere gemiddeld niet positiever of negatiever evolueerde op de problematieken die 
de meer enge gedragsproblematiek kenmerken dan op die problematieken die de algehele 
probleemsituatie vormen. 

Gemiddeld werd er gemeld door de scholen dat de jongere na de time-out positief geëvolueerd is 
op het naar buiten gericht probleemgedrag, het internaliserend probleemgedrag en zijn 
problematische relaties. Men kan dus spreken van een reductie in de gedragsproblematiek en een 
neutralisatie van de probleemsituatie op schoolniveau. Het effect van de time-out wordt op korte 
termijn op die gebieden waar jongeren problemen kunnen ondervinden als eerder licht positief 
omschreven, maar blijkt na lange termijn (minstens zes maanden) terug af te zwakken. De time-out 
lijkt een eerder negatief effect te hebben op het dealen van drugs en rouwverwerking op korte en 
lange termijn. Het gebruik van drugs, de problematische thuissituatie, psychisch geweld ten 
opzichte van leerkrachten en concentratieproblemen worden na langere termijn negatief 
beoordeeld. Naast voornoemde problemen, blijven andere problemen waarmee jongeren die in 
een time-out terecht komen, kampen, ook op langere termijn geneutraliseerd.  

Op de beoordeling van de evolutie van de jongeren spelen een aantal factoren mee. Zo blijkt ten 
eerste dat bij jongeren die zich in een meer problematische situatie bevinden (een uitgebreidere 
hulpverleningshistoriek, meer problematische gezinssituaties, etc.), de respondent een minder 
positieve evolutie omschrijft. Ten tweede komt uit dit onderzoek het belang van een positieve 
houding tegenover de time-out en een goede medewerking (van vooral de jongere en zijn ouders) 
en samenwerking tussen de betrokken actoren naar voor. Hoe meer deze aanwezig zijn, hoe 
positiever de evolutie van de jongere wordt beoordeeld. Een derde belangrijke factor is de nazorg 
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die door de school aan de leerling geboden wordt, hoe meer leerlinggericht en dus minder 
school(norm)gericht deze nazorg is, hoe meer positief de jongere in zijn evolutie beschreven wordt. 
Tenslotte is het percentage GOK-leerlingen als schoolkenmerk ook van belang bij de perceptie van 
de evolutie van de jongere. Hoe hoger dit percentage in een school, hoe minder positief de de 
evolutie omschreven wordt door de respondent.  

Aanvullend kan meegegeven worden dat de gepercipieerde effectiviteit door de school van de 
time-out voornamelijk wordt bepaald door de evolutie van de jongere op het naar buiten gericht 
probleemgedrag. 

- Hoe  verloopt de schoolloopbaan van de jongere na het volgen van een time-outproject? 

Over de schoolloopbaan na de time-out konden volgende feiten op een rij gezet worden. Een 
kleine dertien percent van de jongeren wijzigde vlak na de time-out van richting, zeven percent van 
onderwijsvorm en zelfs een kleine twintig percent van school. Een derde van de wijzigingen van 
richting en een vijfde van de schoolwijzigingen, zouden een gevolg zijn van de time-out. Van de 
leerlingen waarover de respondent nog informatie kan geven aan het begin van het volgende 
schooljaar, start een dertig percent in een nieuwe studierichting, een vierde (26,2%) in een andere 
onderwijsvorm en meer dan de helft (55%) in een nieuwe school. De time-out heeft ook bij de 
keuze bij aanvang van het volgende schooljaar nog een – zij het wel een beperktere – invloed: een 
vijfde van het wijzigen van richting en een zesde van de schoolwijzigingen zijn nog steeds een 
resultaat van de time-out. 

In verband met het attest op het einde van het schooljaar van de time-out kan er gezegd worden 
dat van diegenen waarvan het bekend is, er meer een B-attest (15.6%) of C-attest/geen toelating 
om over te gaan naar het volgende jaar krijgen (37.5%) dan een A-attest/toelating om over te gaan 
naar het volgende jaar (43%). 

Ook hier blijkt ten eerste dat hoe problematischer de situatie van de jongere (uitgebreide 
hulpverleningsgeschiedenis, meer problematische gezinssituatie, etc.), de jongere meer wijzigt van 
onderwijsvorm en school en meer kans heeft op het behalen van een C-attest. Ten tweede is hier 
eveneens een positieve houding van de jongere en zijn ouders en een goede medewerking, 
samen met een goede samenwerking tussen andere betrokken actoren belangrijk: wanneer aan 
deze voorwaarden vervuld is, blijkt de jongere minder te wijzigen van school. Tenslotte wordt uit de 
resultaten duidelijk dat wanneer de school na de time-out een meer school(norm)gerichte nazorg 
voorziet voor de jongere, de jongere vaker van school wijzigt. 

2.3 Onderzoeksluik 3: aanbod 

- Zijn er nog andere factoren dan de leerlingenkenmerken die invloed hebben op het huidige 
aanbod van time-outprojecten (en het gebruik ervan) in Vlaanderen? 

- Kunnen op basis van deze kenmerken objectieve en meetbare indicatoren worden 
geconstrueerd die het mogelijk maken veralgemeenbare uitspraken te doen over de mogelijke 
behoefte aan time-out in Vlaanderen (naargelang van de regio, etc.) ? 
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We zijn de perceptie van de scholen nagegaan over de vraag-aanbodverhouding van time-out- en 
hergo-projecten, zowel kwantitatief (grootte) als kwalitatief (inhoud). Bijna de helft van de scholen 
duiden aan dat het kwantitatief aanbod van time-out onvoldoende groot is. Dit is een vaststelling bij 
de meeste scholen over alle provincies. De scholen gelegen in de provincies Antwerpen, Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen vinden dat daarentegen dat 
het hergo-aanbod voldoende is. Een meerderheid van de scholen is tevreden over de inhoud en 
werking van de time-out- en hergo-projecten. De hergo-methodiek is nog een recent initiatief, 
waarvan uit de resultaten blijkt dat deze nog niet in alle scholen ingeburgerd is. Dit blijkt ook uit het 
grote aantal scholen die geen hergo-organisaties kennen of er nog niet met samengewerkt hebben 
(45.1%).  

Op het schoolniveau is nagegaan welke factoren een invloed kunnen hebben op het gebruik van 
time-out en/of hergo. In de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 is het gebruik van het time-
outproject voor scholen met een hoog aantal GOK-leerlingen hoger dan scholen met een laag 
aantal GOK-leerlingen. De indicator ‘het opleidingsniveau van moeder’ blijkt een positieve invloed 
te hebben op het gebruik van time-out. Het opleidingsniveau van de moeder verwijst naar de 
culturele bagage waarmee de leerlingen naar school komen en de mate waarin die aansluit bij de 
schoolcultuur. Alleen leerlingen wiens moeder het secundair onderwijs niet hebben afgewerkt 
worden in rekening gebracht voor het berekenen van het budget waar de school recht op heeft op 
basis van deze leerlingenindicator. In het schooljaar 2007-2008 hebben scholen met een groot 
aantal problematische afwezigheden meer gebruik gemaakt van time-out-en hergoprojecten. 

2.4 Onderzoeksluik 4: samenhang registratie, effectiviteit en aanbod 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en het 
verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang van de kenmerken van 
de leerling? 

Rond de gepercipieerde effectiviteit naargelang van de leerlingenkenmerken kan er besloten 
worden dat deze voor de respondent niet anders is naargelang van het geslacht, de leeftijd, de 
onderwijsvorm, het soort problemen die zich binnen het gezin afspelen en het eventuele time-
outverleden van de jongere. Wat wel duidelijk blijkt is dat jongeren die zich in meer problematische 
situaties bevinden, vaak slechter beoordeeld worden op het vlak van hun evolutie en dat de time-
outs in die gevallen vaker als minder effectief worden geëvalueerd. 

Uit de analyses rond het verder verloop van de schoolloopbaan en de effectiviteit, komt naar voor 
dat meer problematische leerlingen het slechter doen na de time-out dan jongeren die zich in een 
minder problematische situatie bevinden. In dit deel van de analyses werd erop gewezen dat de 
verbanden die gevonden werden, niet kenmerkend zijn voor de time-outjongeren op zich. In feite 
bekeken we hier hoe sommige leerlingenkenmerken samenhangen met een bepaalde 
schoolloopbaan, of het nu om een time-out jongere gaat of niet, en dus gaan we er hier niet te diep 
op in. Toch geldt ook hier dat wanneer een leerling een uitgebreidere hulpverleningsgeschiedenis 
kent, afkomstig is uit een meer problematische gezinssituatie en/of er problematische relaties zijn 
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binnen het gezin, hij meer frequent van school en onderwijsvorm wijzigt en meer kans heeft om 
een C-attest te behalen.  

Terwijl de algemene leerlingenkenmerken (geslacht, leeftijd, gezinsvorm, etc.) ook in de gehele 
jongerenpopulatie kunnen voorkomen en de schoolloopbaan bepalen, zijn de redenen tot de 
aanmelding bij een time-outproject en de schoolloopbaan specifieker voor leerlingen die in een 
time-outproject terecht komen. Uit de analyse ervan, blijkt dat leerlingen met een 
drugsproblematiek, schoolmoeheid en een spijbelproblematiek het meest kans maken op een C-
attest. Een aanmelding omwille van de houding tijdens lessen en het storen van de les resulteert 
vaker in het wijzigen van onderwijsvorm en/of school. Brutaliteit en schoolmoeheid resulteert vaker 
in het veranderen van school na de time-out en een leerling die met schoolmoeheid aangemeld 
werd, blijft bijkomend ook frequenter zitten dan de anderen. Daarenboven blijkt dat hoe meer 
redenen tot de time-out leidden en dus hoe uitgebreider de problematiek is, hoe groter het risico is 
dat de betrokken leerling een C-attest behaalt. 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en het 
verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang van het soort project 
(korte time-out, lange time-out, hergo)? 

Wanneer aan de scholen letterlijk een effectiviteitsscore gevraagd wordt, geven deze steeds een 
significant hogere effectiviteit aan voor de methodiek hergo dan voor de korte of lange time-out. 
Wanneer ze de evolutie van de jongere omschrijven, blijkt dit verschil niet meer voor handen: de 
evolutie van de jongere wordt na drie soorten van time-out op dezelfde manier gepercipieerd.  

Na een korte time-out en een hergo behalen de meeste leerlingen een A-attest of de toelating om 
over te gaan naar het volgende jaar. Na een lange time-out behaalt de helft een C-attest of geen 
toelating om over te gaan naar het volgende jaar. Leerlingen die aan een lange time-out of hergo 
deelnemen, blijken vaker van onderwijsvorm te wijzigen bij de start van het nieuwe schooljaar. 
Leerlingen die aan een hergo deelnemen, starten het volgende schooljaar het meest frequent in 
een andere school. 

- Bestaan er verschillen in perceptie van de effectiviteit van het project door de scholen en het 
verdere verloop van de schoolloopbaan van de leerlingen naargelang van het aanwezige 
aanbod van time-outprojecten in de regio? 

Bij de analyses rond de effectiviteit (zowel de gepercipieerde als de schoolloopbaan) naargelang 
van het aanbod en het gebruik van time-out, werd er enerzijds geconstateerd dat een inventarisatie 
van de capaciteit van alle gesubsidieerde, maar ook niet-gesubsidieerde time-outprojecten een 
meerwaarde had kunnen bieden. Anderzijds bleek dat uitspraken over verschillen tussen de 
provincies vanwege het kleine aantal projecten per provincie, niet bekeken konden worden zonder 
iets te zeggen over de effectiviteit van de individuele time-outprojecten zelf. Deze verschillen 
werden in dit onderzoek bijgevolg niet specifiek uitgewerkt. 

Een verband tussen het aantal time-outprojecten in de regio van een school en de gepercipieerde 
effectiviteit is niet voor handen. Wel blijkt dat in regio’s waar minder projecten aanwezig zijn, ook 
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meer respondenten melden dat het aanbod niet voldoet aan de vraag. Hoe meer de scholen time-
out inzetten, hoe meer de respondenten melden dat het hoofddoel van de time-out bereikt is en 
hoe hoger ze de mate van effectiviteit van de time-out inschatten. Daarbij komt dat hoe meer time-
outprojecten in de regio van de school aanwezig zijn en hoe meer time-outs een school doorheen 
2006-2007 en 2007-2008 doormaakte, hoe beter de school er in slaagt de leerling na afloop van de 
time-out gedurende de rest van het schooljaar in de eigen school te houden. 

Uit de analyses rond de verdere schoolloopbaan blijkt dat jongeren die een A-attest behalen of de 
toelating krijgen om over te gaan naar het volgende jaar zitten in scholen die minder time-
outprojecten in hun regio hebben dan jongeren die een C-attest behalen. Het aantal time-
outprojecten in de provincie waar de aanmeldende school gevestigd is, vertoont geen verband met 
de wijzigingen van onderwijsvorm die de leerling doorheen zijn schoolloopbaan maakt. Het aantal 
time-outprojecten in een bepaalde regio, hangt daarentegen wel samen met de periode waarin de 
jongere van school wijzigt. Scholen die leerlingen aanmelden die onmiddellijk na de time-out van 
school wijzigen, hebben gemiddeld minder time-outprojecten in hun regio. Terwijl scholen die een 
leerling naar een time-out sturen die van school wijzigt bij de overgang naar het volgende 
schooljaar, dan weer gemiddeld meer time-outprojecten in hun regio hebben. Dit wil zeggen dat 
hoe meer time-outprojecten zich in de regio van de school bevinden, hoe beter de school er in 
slaagt de leerling gedurende de rest van het schooljaar binnen dezelfde school te houden. 

3 Aangepaste vragenbatterij 

In dit onderzoek werd aan de onderzoekers de vraag gesteld om een vragenbatterij te ontwikkelen 
die in eerste instantie bedoeld is om de 451 deelnemende scholen voor de schooljaren 2006-2007 
en 2007-2008, per geregistreerd dossier, te enquêteren en zodoende een antwoord te krijgen op 
alle vooropgestelde onderzoeksvragen. In tweede instantie diende de vragenlijsten verbeterd en 
aangepast te worden om scholen, CLB’s en time-outprojecten in staat te stellen hun eigen aanpak 
te evalueren en bij te sturen om nog beter tegemoet te komen aan de vooropgestelde 
doelstellingen van de Vlaamse overheid51: “De doelstelling van time-out is enerzijds het 
reïntegreren (sic) van de jongere in de bestaande onderwijsvoorzieningen, bij voorkeur in de 
school en de onderwijsvorm of studierichting waar de jongere ingeschreven was, behalve als in het 
belang van de jongere andere keuzes wenselijk zijn. Anderzijds heeft time-out tot doel bij de 
scholen veranderingsstrategieën te stimuleren die schooluitval moeten voorkomen.” 

Om de effectiviteit van deze vooropgestelde doelen na te gaan, werden de scholen bevraagd aan 
de hand van twee vragenlijsten: een vragenlijst op dossierniveau die diende ingevuld te worden 
door de persoon binnen de school die het nauwst betrokken was bij de time-out en een vragenlijst 
op schoolniveau die voorgelegd werd aan de directie van de deelnemende scholen. Deze 
vragenlijsten worden in dit hoofdstuk kritisch besproken. Verder worden er suggesties gegeven om 
de vragenbatterij te verbeteren voor toekomstig effectiviteitonderzoek. Tot slot geven we nog 

                                                
51 Art.1 § 3 Besluit Vlaamse Regering van 5 mei 2006, B.S. 17 juni 2006 
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enkele aanbevelingen die het mogelijk maken de procedure van de bevraging doorzichtiger te 
maken.  

3.1 Vragenlijst op dossierniveau  

In wat volgt geven we enkele verbeteringen weer van onze eigen opgestelde vragenlijst. De 
vragenlijst op dossierniveau die in dit onderzoek voorgelegd werd, is te vinden in bijlage 1. Bij elke 
vraag wordt er stilgestaan bij de relevantie van de vraag en indien er een wijziging aanbevolen is, 
wordt deze weergegeven. Bij het evalueren van de vragenlijst word rekening gehouden met de 
opmerkingen die de bevraagde scholen ons hebben aangereikt. De voornaamste opmerking en 
reden tot het niet (volledig) invullen van de vragenlijst is de lengte van de lijst, de invultijd bedroeg 
een 18-tal minuten. Om de respons in de toekomst aldus te verhogen, trachten we bij een 
volgende versie hiermee rekening te houden.  

I.1 Gelieve aan te geven in welke school u werkzaam bent. Voer hiervoor de juiste postcode in 
en duid daarna de school aan. 

Om de respondent op deze vraag te laten beantwoorden, hebben we een drop-drown van 
antwoordmogelijkheden gesitueerd. De antwoordmogelijkheden bestaan uit gegevens van scholen 
met bijhorend instellingsnummer die een specifieke school (zonder vestingen en campussen) 
voorstelt. We merkten hier dat de communicatie tussen de verschillende vestigingen van de 
scholen niet zonder problemen verliep. Om die reden is het aangeraden bij een volgende 
bevraging de scholen per vestigingplaats te bevragen.   

I.2 Wie was binnen de school het meest betrokken bij de time-out- of hergo-begeleiding van 
deze leerling en vult deze vragenlijst dus in?  

Bij deze vraag dient men te benadrukken dat het gaat om een persoon binnen de school en dat het 
niet om een CLB-medewerker mag gaan. De mogelijkheid om ‘graadverantwoordelijke’ aan te 
duiden mag verwijderd worden, aangezien deze mogelijkheid in ons onderzoek amper aangeduid 
werd.  

II.1  Wat is het dossiernummer van deze time-out/hergo?  

Om de koppeling met de registratieformulieren van de betreffende leerlingen te vergemakkelijken 
en het mogelijk te maken om fout ingevulde dossiernummers op te sporen en te corrigeren, is het 
aan te bevelen de geboortedatum van de leerling, die voorwerp is van de vragenlijst, te bevragen.  

II.2 Het betreft een … (lange time-out, korte time-out, hergo, hergo binnen een time-out) 

Deze vraag kan worden verwijderd, aangezien de onderzoekers het soort time-out, dat werd 
gevoerd vanaf het schooljaar 2007-2008, kunnen afleiden uit het dossiernummer. Tijdens het 
schooljaar 2006-2007 werden de hergo’s nog geregistreerd onder een dossiernummer van een 
korte time-out.  

II.3 Werd deze time-out/hergo vroegtijdig stopgezet? 
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De term ‘vroegtijdige afbreking’ dient beter gedefinieerd te worden naar de respondenten. Onder 
een time-out die vroegtijdig afgebroken wordt, verstaan we “een time-out waarbij de jongere is 
aangemeld, maar die niet volledig doorlopen is tot aan de laatste ronde tafel”. Verder dient in de 
begeleidende brief en/of inleiding van de vragenlijst vermeld te worden dat de vragenlijst ook 
ingevuld kan worden indien de time-out vroegtijdig stopgezet werd. 

II.5 Wat was de situatie van de leerling bij de start van deze time-out/hergo? (onderwijsvorm en 
leerjaar) 

Bij de vraag om de onderwijsvorm aan te duiden dient Syntra vervangen te worden door 
leercontract. Deze wijziging geldt voor de gehele vragenlijst.  

Naast de onderwijsvorm wordt er aan de respondent gevraagd ook het leerjaar aan te duiden. Bij 
het aanduiden van DBSO/CDO en leercontract als onderwijsvorm mag in de toekomst de vraag 
omtrent leerjaar weggelaten worden, omdat het leerjaar hier niet van toepassing is.   

De conceptnota Leerzorg van 30 maart 200752 stelt dat het bestaande zorgaanbod in het gewoon 
en buitengewoon onderwijs beter beschreven moet worden door het te situeren binnen één 
referentiekader, het leerlingzorgkader. Dit kader vertrekt vanuit twee invalshoeken: leerzorgniveaus 
en clusters. Het gewoon onderwijs biedt de leerzorgniveaus I en II aan. Leerzorgniveau IV vraagt 
een dermate gespecialiseerde leer- en zorgomgeving dat een gespecialiseerde onderwijssetting 
van buitengewoon onderwijs voor deze leerlingen aangewezen is. De tweede dimensie is 
gebaseerd op een indeling van kindkenmerken (aan- of afwezigheid van stoornissen). Er worden 
vier clusters onderscheiden. De door ons aangereikte suggestie zal in die zin aangepast worden. 
Meer bepaald bevragen we bij het aanduiden van de onderwijsvorm verder op welk leerzorgniveau 
en binnen welke cluster de leerling zich bevindt.  

II.7 Wat was de situatie van de leerling bij het beëindigen van deze time-out/hergo? 
(onderwijsvorm en leerjaar) 

Bij het aanduiden van de antwoordmogelijkheden met ‘geen onderwijs’ worden de vragen omtrent 
de schoolsituatie op het einde van het schooljaar en het begin van het volgende schooljaar 
overgeslagen. Hierdoor gaat informatie verloren omdat een leerling die na time-out geen onderwijs 
volgt, nadien steeds terug school kan lopen. Bij het aanduiden van ‘geen onderwijs’ dienen deze 
vragen dus ook voorgelegd te worden aan de respondenten.  

II.9 Veranderde de leerling van school na deze time-out/hergo? 

Hier dient de vraagformulering verduidelijkt te worden: “Werd de leerling na de time-out terug 
gereïntegreerd in de school?”. Deze vraagformulering is duidelijker voor de respondent en sluit 
beter aan bij de doelstellingen van de Vlaamse overheid.  

 

                                                
52 Bron: http://ond.vsko.be/pls/portal/docs /PAGE/VSKORUBRIEKEN2006/ LEERZORG/ LEERZORG 
%20CONCEPTNOTA% 2030%20MRT.PDF 
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II.10 Met welk attest beëindigde de leerling het schooljaar waarin de time-out/hergo plaatsvond? 

Bij de situatie op het einde van het schooljaar wordt er enkel naar het attest dat de leerling behaald 
heeft, gevraagd. Net zoals de situatie bij de start van de time-out en de situatie onmiddellijk na de 
time-out is het beter in de toekomst ook hier te bevragen (1) welke onderwijsvorm de leerling 
volgde (2) of hij van richting is veranderd en (3) of hij van school is veranderd. Op die manier 
kunnen we de periode tussen ‘na time-out’ en ‘schooljaar volgend op de time-out’ overbruggen en 
leemten in de schoolsituatie van de leerling aanvullen. De vragen zijn vervolgens consequent met 
de vragen in de registratieformulieren.  

III.1 Geef kort en bondig aan wat het hoofddoel van deze time-out/hergo was. 

Bij deze vraag dient men te verduidelijken dat er naar het doel dat de school vooropstelt, wordt 
gevraagd.  

III.5 Wie nam het initiatief tot deze time-out/hergo? Indien dit een gezamenlijke beslissing van 
meerdere actoren was, gelieve meerdere actoren aan te duiden. 

We voegen hier een extra antwoordmogelijkheid toe: de time-outorganisatie. De mogelijkheid om 
‘andere’ aan te duiden wordt weggelaten.  

III.6 In welke mate stonden volgende actoren achter deze time-out/hergo? 

Het is aangeraden aanvullend te bevragen hoe de respondent zelf achter de time-out stond om na 
te gaan in hoeverre de gegeven antwoorden vertekend zijn door deze houding. 

III.7 Welke van de hieronder genoemde moeilijkheden lagen mee aan de basis van deze time-
out/hergo?  

De respondent kreeg de mogelijkheid maximum drie redenen aan te duiden die aanleiding gaven 
tot de time-out. Een wijziging hierbij is de respondent de vrijheid te geven om zoveel redenen aan 
te duiden die noodzakelijk zijn. Een verdere toevoeging kan zijn voor elke aangeduide reden een 
cijfer te geven waarvoor 1 staat voor belangrijkste reden die leidde tot de time-out. Zo kunnen de 
drie belangrijkste er nog steeds uitgehaald worden, maar wordt de gehele probleemsituatie in kaart 
gebracht. 

III.8 Hoe was volgens u de individuele medewerking aan deze time-out/hergo van de betrokken 
actoren? 

De mogelijkheid om ‘jongere werd niet betrokken in deze time-out’ aan te duiden, wordt 
weggelaten. Verder worden ook de antwoordmogelijkheden ‘klasgroep’, ‘medeleerling(en) buiten 
de klasgroep’, ‘vakleerkracht’, ‘externe hulpverlening’ en ‘andere’ verwijderd, zodanig dat enkel de 
medewerking van de belangrijkste actoren wordt bevraagd. De medewerking van de actoren die 
voorgesteld worden om buiten beschouwing te laten, blijken uit de analyses immers 
verwaarloosbaar te zijn bij de perceptie van de effectiviteit. 
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 III.11 Geef de evolutie van de jongere onmiddellijk na deze time-out/hergo en op langere termijn 
(na minstens 6 maanden) op het vlak van het stellen van naar buiten gericht probleemgedrag. 

III.12 Geef de evolutie van de jongere onmiddellijk na deze time-out/hergo en op langere termijn 
(na minstens 6 maanden) op het vlak van het stellen van naar binnen gericht probleemgedrag. 

III.13  Geef de evolutie van de jongere onmiddellijk na deze time-out/hergo en op langere termijn 
(na minstens 6 maanden) op het vlak van zijn/haar problematische relaties. 

III.15  Geef de evolutie van de ouder(s) onmiddellijk na deze time-out/hergo en op langere termijn 
(na minstens 6 maanden) op vlak van hun … 

Bij deze vragen dient expliciet verduidelijkt te worden dat als het probleemgedrag niet van 
toepassing was bij de jongere, in de antwoordtabel het bolletje ‘niet van toepassing’ aan te duiden. 
Vervolgens wordt ‘op langere termijn’ in de antwoordtabel vervangen door ‘na minstens zes 
maanden’. Bij deze vraag word ook de antwoordmogelijkheid ‘andere’ weggelaten. Ze draagt 
immers niets bij tot het resultaat, aangezien de mogelijkheid voor de respondent om te zeggen om 
welke ‘andere’ het gaat, er niet is. Tot slot zou het gebruiksvriendelijk zijn voor de respondent 
indien de mogelijkheid geboden wordt om aan te geven dat hij geen zicht heeft op de evolutie 
aangezien de leerling van school gewijzigd is. Bij de vraag naar de respondenten om de evolutie 
van de ouder(s) weer te geven, dient de antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’ weggelaten te 
worden, aangezien er steeds een evolutie kan worden weergeven.  

III.17 Welke aanvullende maatregelen werden er voor deze jongere in de school genomen na de 
time-out/hergo? 

Bij deze vraag dient de mogelijkheid ‘geen’ toegevoegd te worden. Anders kan er geen 
onderscheid gemaakt worden tussen ‘niet ingevuld’ en ‘geen extra maatregelen genomen’. De 
mogelijkheid om ‘andere’ aan te duiden wordt weggelaten.  

3.2 Vragenlijst op schoolniveau  

Naast de doelstelling van de Vlaamse overheid om enerzijds de leerling te re-integreren in de 
school en de onderwijsvorm of studierichting waar de jongere ingeschreven was, stelt zij anderzijds  
tot doel veranderingsstrategieën bij de scholen te stimuleren die schooluitval moeten voorkomen. 
Om de effectiviteit van dit doel na te gaan, werd deze bevraagd in de vragenlijst op schoolniveau.  

Bij een volgende effectiviteitsbevraging dienen de onderstaande vragen opnieuw gesteld te worden 
aan de school. Hiervoor dient de gehele vragenlijst op schoolniveau niet afgenomen te worden. Uit 
de analyse blijkt het onderscheid tussen preventie en remediëring voor scholen niet altijd duidelijk 
te zijn. Deze termen dienen in de vragenlijst gedefinieerd te worden. Ook de categorieën 
individueel-, klas-, en schoolniveau moeten beter beschreven worden. “De versterking van het 
schoolteam kan gebeuren op preventief vlak (het voorkomen van problematieken) en op 
remediërend vlak (het omgaan met problematieken). De school kan initiatieven nemen op drie 
niveaus: schoolniveau, klasniveau en individueel (of leerling) niveau. Maatregelen genomen op 
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schoolniveau richten zich op het beleid dat de school structureel voert. Educatie van leerlingen 
gebeurt op klasniveau en initiatieven op individueel niveau richten zich op individuele leerlingen 
met bijzondere noden.”  

III.3  In welke mate bent u het eens met volgende uitspraak? 

"Het gebruik van time-out en/of hergo heeft op onze school direct of indirect gezorgd voor een 
verbetering van de preventieve aanpak van probleemgedrag bij onze leerlingen." 

III.4  Dat onze preventieve aanpak is versterkt, komt tot uiting in initiatieven als… (op individueel, 
klas- en schoolniveau) 

III.5 In welke mate bent u het eens met volgende uitspraak? 

"Het gebruik van time-out en/of hergo heeft op onze school direct of indirect gezorgd voor een 
verbetering van de remediërende aanpak van probleemgedrag bij onze leerlingen." 

III.6 Dat onze remediërende aanpak is versterkt, komt tot uiting in initiatieven als… (op 
individueel-, klas- en schoolniveau) 

De gehele vragenlijst kan gebruikt worden in onderzoek dat peilt naar de perceptie van de scholen 
omtrent de verhouding tussen het aanbod van time-out en de vraag. Verder kan via deze 
bevraging de tevredenheid van de scholen over het initiatief in kaart gebracht worden. De 
vragenlijst op schoolniveau dat voorwerp was van dit onderzoek, zit in bijlage 2.  

3.3 Vragenbatterij  

In wat volgt vindt u de aangepaste vragenbatterij terug.  

Dit gedeelte dient ingevuld te worden door de persoon die de betreffende time-out/hergo van nabij opgevolgd heeft.  
 
DEEL I:  In het eerste deel bevragen we enkele algemene gegevens, meer bepaald in welke school u werkzaam 

bent en wat uw functie binnen de school is. 
 
I.1 Gelieve aan te geven in welke school u werkzaam bent. Voer hiervoor de juiste postcode in en duid 

daarna de school aan. 
(Drop-down menu met gegevens scholen) 
 
I.2 Wie was binnen de school (geen CLB-medewerker) het meest betrokken bij de time-out- of hergo-

begeleiding van deze leerling en vult deze vragenlijst dus in?  
� Directeur 
� Adjunct-directeur  
� Klastitularis  
� Vakleerkracht 
� Leerlingenbegeleider 
� Verantwoordelijke voor time-out binnen de school 
� Andere: ……………………………………………….. 
 
DEEL II:  Hierna volgt een gedeelte van de vragenlijst dat betrekking heeft op de schoolloopbaan van de leerling. 

We vragen u eerst het dossiernummer van deze leerling te noteren. Op deze manier blijft de 
anonimiteit van de leerling gewaarborgd. Dit dossiernummer vindt u terug in de lijst die u ontvangen 
heeft en wordt vermeld naast de naam van de leerling die het voorwerp uitmaakt van deze vragenlijst.  

 
II.1  Wat is het dossiernummer van deze time-out/hergo?  
……………………………………………… 
II.2 Wat is de geboortedatum van de leerling die voorwerp is van de vragenlijst? 
dag: …… maand: …… jaar: …… 
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II.3 Werd deze time-out/hergo vroegtijdig stopgezet? Onder een time-out die vroegtijdig afgebroken wordt, 
verstaan we “een time-out waarbij de jongere is aangemeld, maar die niet volledig doorlopen is tot aan de laatste ronde 
tafel”. 
� Ja 
� Neen 
� Onbekend 
 
II.4 Had de leerling bij de start van de time-out/hergo een schoolachterstand op basis van zijn/haar leeftijd? 
� Ja, namelijk … jaar 
� Neen 
� Onbekend 
 
II.5 Wat was de situatie van de leerling bij de start van deze time-out/hergo? 
Onderwijsvorm: 
� OKAN 
� 1A 
� 1B 
� 2A 
� 2BVL 
� ASO 
� TSO 

� KSO 
� BSO 
� DBSO/CDO (ga naar II.6) 
� BuSO 
� Leercontract (ga naar II.6) 
�Onbekend 

Leerjaar:  
1 2 3 4 5 6 7 Onbekend  
�� �� �� �� �� �� �� � 

 
Leerzorgniveau: 

I II III IV Niet van toepassing Onbekend  
�� �� �� �� �� � 

 
Cluster:  

1 2 3 4 Niet van toepassing Onbekend  
�� �� �� �� �� � 

 
II.6 Was het schooljaar onmiddellijk na de time-out/hergo ten einde? 
� Ja (ga naar II.10) 
� Neen 
� Onbekend 
 
II.7 Wat was de situatie van de leerling bij het beëindigen van deze time-out/hergo? 
Onderwijsvorm: 
� OKAN 
� 1A 
� 1B 
� 2A 
� 2BVL 
� ASO 
� TSO 
� KSO 
� BSO 
� DBSO/CDO (ga naar II.8) 

� BuSO 
� Leercontract (ga naar II.8) 
� Huisonderwijs 
� Geen onderwijs: meerderjarig, gestopt met school 
(ga naar II.1) 
� Geen onderwijs: meerderjarig, op zoek naar een 
alternatief (ga naar II.1) 
� Geen onderwijs: minderjarig, op zoek naar een 
alternatief (ga naar II.1) 
� Onbekend

 
Leerjaar:  

1 2 3 4 5 6 7 Onbekend  Niet van toepassing 
�� �� �� �� �� �� �� � �� 

Leerzorgniveau: 
I II III IV Onbekend  
�� �� �� �� � 

 
Cluster:  

1 2 3 4 Onbekend  
�� �� �� �� � 
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II.8 Veranderde de leerling van studierichting na deze time-out/hergo? 
Met studierichting wordt bijvoorbeeld bedoeld Houtbewerking, Mechanica, Handel, Economie-Moderne Talen, 
Wiskunde-Wetenschappen, opleidingsvorm BuSO, …   
� Ja 
� Neen 
� Onbekend 
[Indien “ja”: Is deze heroriëntering van studierichting een resultaat van deze time-out/hergo?   
� Ja 
� Neen 
� Onbekend] 
 
II.9 Werd de leerling na de time-out/hergo terug geïntegreerd in dezelfde school? 
� Ja 
� Neen 
� Onbekend 
[Indien “ja”: Om welke reden veranderde de leerling van school?   
� De leerling werd definitief uitgesloten  
� De leerling en/of ouder(s) kozen voor een andere richting die niet aanwezig was op de school  
� De leerling en/of ouder(s) kozen voor een andere school 
� Onbekend 
 
Is deze heroriëntering van school een resultaat van deze time-out/hergo?  
� Ja 
� Neen 
� Onbekend] 
 
II.10 Wat was de situatie van de leerling op het einde van het schooljaar van de time-out/hergo? 
Onderwijsvorm: 
� OKAN 
� 1A 
� 1B 
� 2A 
� 2BVL 
� ASO 
� TSO 
� KSO 
� BSO 
� DBSO/CDO (ga naar II.11) 

� BuSO 
� Leercontract (ga naar II.11) 
� Huisonderwijs 
� Geen onderwijs: meerderjarig, gestopt met school 
(ga naar II.13) 
� Geen onderwijs: meerderjarig, op zoek naar een 
alternatief (ga naar II.13) 
� Geen onderwijs: minderjarig, op zoek naar een 
alternatief (ga naar II.13) 
� Onbekend

Leerjaar:  
1 2 3 4 5 6 7 Onbekend  Niet van toepassing 
�� �� �� �� �� �� �� � �� 

 
Leerzorgniveau: 

I II III IV Onbekend  
�� �� �� �� � 

 
Cluster:  

1 2 3 4 Onbekend  
�� �� �� �� � 

 
II.11 Is de leerling verandert van richting op het einde van het schooljaar van de time-ou/hergo? 
Met studierichting wordt bijvoorbeeld bedoeld Houtbewerking, Mechanica, Handel, Economie-Moderne Talen, 
Wiskunde-Wetenschappen, opleidingsvorm BuSO, …   
� Ja 
� Neen 
� Onbekend 
[Indien “ja”: Is deze heroriëntering van studierichting een resultaat van deze time-out/hergo?   
� Ja 
� Neen 
� Onbekend] 
 
II.12 Is de leerling verandert van school op het einde van het schooljaar van de time-out/hergo? 
� Ja 
� Neen 
� Onbekend 



 

 222 

[Indien “ja”: Om welke reden veranderde de leerling van school?   
� De leerling werd definitief uitgesloten  
� De leerling en/of ouder(s) kozen voor een andere richting die niet aanwezig was op de school  
� De leerling en/of ouder(s) kozen voor een andere school 
� Onbekend 
 
Is deze heroriëntering van school een resultaat van deze time-out/hergo?  
� Ja 
� Neen 
� Onbekend] 
 
II.13 Met welk attest beëindigde de leerling het schooljaar waarin de time-out/hergo plaatsvond? 
� A-attest 
� B-attest 
� C-attest  
� DBSO/CDO, BuSO, Syntra: mag overgaan 
� DBSO/CDO, BuSO, Syntra: mag niet overgaan 
� Niet van toepassing 
� Onbekend 
 
II.14 Wat was/is de situatie van de leerling in het begin van het schooljaar na deze time-out/hergo? 
Onderwijsvorm: 
� OKAN 
� 1A 
� 1B 
� 2A 
� 2BVL 
� ASO 
� TSO 
� KSO 
� BSO 
� DBSO/CDO (ga naar II.15) 

� BuSO 
� Leercontract (ga naar II.15) 
� Huisonderwijs 
� Geen onderwijs: meerderjarig, gestopt met school 
(ga naar III.1) 
� Geen onderwijs: meerderjarig, op zoek naar een 
alternatief (ga naar III.1) 
� Geen onderwijs: minderjarig, op zoek naar een 
alternatief (ga naar III.1) 
� Onbekend

Leerjaar:  
1 2 3 4 5 6 7 Onbekend  
�� �� �� �� �� �� �� � 

 
Leerzorgniveau: 

I II III IV Onbekend  
�� �� �� �� � 

 
Cluster:  

1 2 3 4 Onbekend  
�� �� �� �� � 

 
II.15 Startte de leerling het schooljaar na deze time-out/hergo in een andere studierichting? 
Met studierichting wordt bijvoorbeeld bedoeld Houtbewerking, Mechanica, Handel, Economie-Moderne Talen, 
Wiskunde-Wetenschappen, opleidingsvorm BuSO, … 
� Ja 
� Neen 
� Onbekend 
[Indien “ja”: Is deze heroriëntering van studierichting een resultaat van deze time-out/hergo?  
� Ja 
� Neen, de leerling kon gewoon doorstromen naar een studierichting die aansluit bij de richting waarin hij/zij toen zat.  
� Neen, andere  
� Onbekend] 
 
II.16 Startte de leerling het schooljaar na deze time-out/hergo in een andere school? 
� Ja 
� Neen 
� Onbekend 
[Indien “ja”: Om welke reden veranderde de leerling van school?   
� De leerling werd definitief uitgesloten  
� De leerling en/of ouder(s) kozen voor een andere richting die niet aanwezig was op de vorige school  
� De leerling en/of ouder(s) kozen voor een andere school 
� Onbekend 



 

 223 

Is deze heroriëntering van school een resultaat van deze time-out/hergo?   
� Ja 
� Neen 
� Onbekend] 
 
DEEL III: · Dit laatste deel van de vragenlijst handelt over het verloop van de Time-out of Hergo voor deze leerling 

(voor, tijdens en na de Time-out/Hergo). Wij herhalen ons verzoek om zorgvuldig alle vragen te lezen 
en te beantwoorden. Voor het welslagen van dit onderzoek is de informatie die u ons verstrekt 
onontbeerlijk.  

 
III.1 Geef kort en bondig aan wat het hoofddoel voor de school van deze time-out/hergo was. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III.2 Geef aan op onderstaande schaal in welke mate dit doel bereikt werd. 
0=helemaal niet bereikt  
10=helemaal bereikt  

  
    
 

 
III.3 Welke andere maatregelen werden eventueel in overweging genomen bij het maken van de keuze voor 

deze time-out/hergo? Geef de drie belangrijkste en vermeld ze in volgorde van belangrijkheid  
(1ste = belangrijkste). 

Maatregel 1:………………………………………………………………………………………………………………………… 
Maatregel 2:………………………………………………………………………………………………………………………… 
Maatregel 3:………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III.4 Waarom werd er uiteindelijk gekozen voor time-out/hergo boven de andere maatregelen die u hebt 

opgesomd? 
……………………………………………………………………………………………….....…………………………………… 
 
III.5 Wie nam het initiatief tot deze time-out/hergo? Indien dit een gezamenlijke beslissing van meerdere 

actoren was, gelieve meerdere actoren aan te duiden. 
� Jongere 
� Ouder(s)  
� School 
� CLB 
� Onbekend 
� Time-outorganisatie 
 
III.6 In welke mate stond u zelf achter deze time-out/hergo? 

Helemaal tegen Tegen Neutraal Voor Helemaal voor 
� � � � � 

 
In welke mate stonden volgende actoren achter deze time-out/hergo? 

 HELEMAAL 
TEGEN 

TEGEN NEUTRAAL VOOR HELEMAAL 
VOOR 

ONBEKEND 

JONGERE � � � � � � 

OUDER(S) � � � � � � 

SCHOOLDIRECTIE � � � � � � 

KLASTITULARIS � � � � � � 

VAKLEERKRACHT(EN) � � � � � � 

CLB � � � � � � 

  
III.7 Welke van de hieronder genoemde moeilijkheden lagen mee aan de basis van deze time-out/hergo? 

Geeft bij alle redenen die u aanduidt de mate van belangrijkheid aan, door in de laatste kolom het cijfer 
aan te geven (1=belangrijkste, 2= minder belangrijkste, etc.) 

VERBAAL GEWELD T.O.V. MEDELEERLING(EN)  �  
VERBAAL GEWELD T.O.V. LEERKRACHT(EN) �  
PSYCHISCH GEWELD T.O.V. MEDELEERLING(EN) �  
PSYCHISCH GEWELD T.O.V. LEERKRACHT(EN) �  
FYSIEK GEWELD T.O.V. MEDELEERLING(EN)  �  
FYSIEK GEWELD T.O.V. LEERKRACHT(EN)  �  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Onbekend 
� � � � � � � � � � � � 
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VANDALISME   �  
DIEFSTAL �  
SPIJBELEN �  
DRUGSGEBRUIK �  
DRUGS DEALEN �  
WAPENDRACHT   �  
PESTEN �  
GEPEST WORDEN �  
HOUDING TIJDENS DE LESSEN �  
PROBLEMEN MET ORDE EN TUCHT �  
SCHOOLMOE �  
DEMOTIVATIE �  
PROBLEMEN MET LEERSTOF/STUDEREN �  
CONCENTRATIEPROBLEEM �  
DEPRESSIE �  
THUISSITUATIE �  
ROUWVERWERKING �  
RELATIE MET KLASTITULARIS �  
RELATIE MET VAKLEERKRACHT(EN) �  
RELATIE MET KLASGROEP �  
RELATIE MET MEDELEERLING(EN) BUITEN DE KLASGROEP  �  
RELATIE MET OUDER(S) �  
ANDERE: …………………………………… �  

 
III.8 Hoe was volgens u de individuele medewerking aan deze time-out/hergo van de betrokken actoren? 

 WERD NIET 
BETROKKEN IN DEZE 

TIME-OUT/HERGO 

ZEER ZWAKKE 
MEDEWERKING 

ZWAKKE 
MEDEWERKING 

GOEDE 
MEDEWERKING 

ZEER GOEDE 
MEDEWERKING 

JONGERE  � � � � 

OUDER(S) � � � � � 

SCHOOLDIRECTIE � � � � � 

KLASTITULARIS � � � � � 

VAKLEERKRACHT(EN) � � � � � 

CLB � � � � � 

 
III.9 Hoe verliep volgens u de samenwerking tussen: 

 ZEER ZWAKKE 
SAMENWERKING 

ZWAKKE 
SAMENWERKING 

GOEDE 
SAMENWERKING 

ZEER GOEDE 
SAMENWERKING 

ONBEKEND 

SCHOOL – OUDER(S) � � � � � 
SCHOOL – TIME-OUT- 
ORGANISATIE � � � � � 

SCHOOL – CLB � � � � � 
 
III.10 Hoe percipieert u de samenwerking tussen: 

 ZEER ZWAKKE 
SAMENWERKING 

ZWAKKE 
SAMENWERKING 

GOEDE 
SAMENWERKING 

ZEER GOEDE 
SAMENWERKING 

ONBEKEND 

OUDER(S) – TIME-OUT- 
ORGANISATIE � � � � � 

OUDER(S) – CLB � � � � � 
CLB – TIME-
OUTORGANISATIE � � � � � 

 
III.11 Geef de EVOLUTIE van de JONGERE  

a. onmiddellijk na deze time-out/hergo 
b. op langere termijn (na minstens 6 maanden)  
op het vlak van het stellen van naar buiten gericht probleemgedrag ... 
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Als het probleemgedrag zich niet voordeed bij de jongere bij de aanvang van de time-out, dient u het bolletje ‘niet van 
toepassing’ aan te duiden.   
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ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � VERBAAL GEWELD T.O.V. 
MEDELEERLING(EN)  NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � VERBAAL GEWELD T.O.V. 
LEERKRACHT(EN) NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � PSYCHISCH GEWELD 
T.O.V. 
MEDELEERLING(EN) NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � PSYCHISCH GEWELD 
T.O.V. LEERKRACHT(EN)  NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � FYSIEK GEWELD T.O.V. 
MEDELEERLING(EN) NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � FYSIEK GEWELD T.O.V. 
LEERKRACHT(EN) NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
VANDALISME 

NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

DIEFSTAL 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

SPIJBELEN 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

DRUGSGEBRUIK 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

DRUGS DEALEN 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

WAPENDRACHT 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

PESTEN 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

GEPEST WORDEN 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � HOUDING TIJDENS DE 

LESSEN NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � PROBLEMEN MET ORDE 

EN TUCHT NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
 
III.12 Geef de EVOLUTIE van de JONGERE 

a. onmiddellijk na deze time-out/hergo 
b. op langere termijn (na minstens 6 maanden) van de JONGERE  
op het vlak van zijn/haar intern functioneren … 

Als het probleemgedrag zich niet voordeed bij de jongere bij de aanvang van de time-out, dient u het bolletje ‘niet van 
toepassing’ aan te duiden.  
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ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
SCHOOLMOE/DEMOTIVATIE 

NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � PROBLEMEN MET 

LEERSTOF/STUDEREN NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

CONCENTRATIEPROBLEEM 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

DEPRESSIE 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

THUISSITUATIE 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

ROUWVERWERKING 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 

 
 
III.13 Geef de EVOLUTIE van de JONGERE 

a. onmiddellijk na deze time-out/hergo  
b. op langere termijn (na minstens 6 maanden)  
op het vlak van zijn/haar relatie met de … 

 Als het probleemgedrag zich niet voordeed bij de jongere bij de aanvang van de time-out, dient u het bolletje ‘niet van 
toepassing’ aan te duiden.  

ZE
E

R
 N

E
G

A
TI

E
F 

N
E

G
A

TI
E

F 

O
N

V
E

R
A

N
D

E
R

D
 

P
O

S
IT

IE
F 

Z E
E

R
 P

O
S

IT
IE

F 
 

-2 -1 0 1 2 N
IE

T 
V

A
N

 T
O

E
P

A
S

S
IN

G
 

O
N

B
E

K
E

N
D

 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
KLASTITULARIS 

NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

VAKLEERKRACHTEN 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

KLASGROEP 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � MEDELEERLING(EN) BUITEN 

DE KLASGROEP NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 

OUDER(S) 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � � 

 
III.14 Beschrijf kort en bondig waarom u de evolutie van de jongere op deze manier weergeeft:  
………………………………………………………………………………………………………………………..….……..…………
……………………………………………………………………………………....................……………………………………… 
 
III.15 Geef uw kijk op de EVOLUTIE van de OUDER(S)  

a. onmiddellijk  na deze time-out/hergo  
b. op langere termijn (na minstens 6 maanden)  
op het vlak van hun … 

 



 

 227 

Als het probleemgedrag zich niet voordeed bij de jongere bij de aanvang van de time-out, dient u het bolletje ‘niet van 
toepassing’ aan te duiden.  
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ONMIDDELLIJK NA � � � � � � BETROKKENHEID OP DE SCHOOLLOOPBAAN 
VAN DE ZOON/DOCHTER NA MINSTENS 6 M � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � 
PARTICIPATIE BINNEN DE SCHOOL 

NA MINSTENS 6 M � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � 

CONTACT MET DE SCHOOL 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � 

CONTACT MET HET CLB 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � 
ONMIDDELLIJK NA � � � � � � 

CONTACT MET DE HULPVERLENING 
NA MINSTENS 6 M � � � � � � 

      
III.16 Beschrijf kort en bondig waarom u de evolutie van de ouder(s) op deze manier weergeeft:  
………………………………………………………………………………………………………………………..….………..……...
……………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
III.17 Welke aanvullende maatregelen werden er voor deze jongere in de school genomen na de time-

out/hergo? 
� Systematisch aanreiken van positieve feedback (bijvoorbeeld via leerlingvolgkaart) 
� Peter- en meterschap 
� Gesprek tussen leerling, ouder(s) en school  
� Heroriëntering in samenspraak met jongere 
� Bijlessen 
� Klasgesprek(ken) 
� Overleg binnen schoolteam over de betrokken leerling 
� Systematische opvolging door leerkracht 
� Systematische opvolging door leerlingbegeleider  
� Systematische opvolging door medewerker van het CLB 
� Consultatiegesprekken met ouder(s)  
� Huisbezoek(en) 
� Afspraken maken met leerling (bijvoorbeeld tijdelijk les verlaten om escalatie te voorkomen)  
� Integratie in nieuwe klasgroep 
� Gedragskaart (attitudegericht) 
� Individuele coaching  
� Groepsgericht conflictoverleg 
� Schoolinterne Time-outbegeleiding 
� Doorverwijzing naar externe hulpverlening 
� Systematisch noteren van alle incidenten (bijvoorbeeld in schoolagenda) 
� Ordemaatregelen (strafstudie, dienstverlenende sancties, contract, …)  
� Tuchtmaatregelen (tijdelijke of definitieve schorsing)  
� Er zijn geen aanvullende maatregelen genomen 
 
III.18  Hoe effectief was volgens u deze time-out/hergo voor de jongere? 
0=helemaal niet effectief  
10=helemaal effectief  

 
  
 

Geef kort een toelichting bij de gegeven score: 
………………………………………………………………………………………………………………………..….……..………...
……………………………………………………………………………………….………………….....................……………….… 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
� � � � � � � � � � � 
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III.19 Hoe effectief was volgens u deze Time-out/Hergo voor de school? 
0=helemaal niet effectief  
10=helemaal effectief  

 
 
 

Geef kort een toelichting bij de gegeven score: 
………………………………………………………………………………………………………………………..….……..………...
……………………………………………………………………………………….…….....................…………………………….… 
 
III.20  Hoe effectief was volgens u deze Time-out/Hergo in het algemeen? 
0=helemaal niet effectief  
10=helemaal effectief  

 
 
 

Geef kort een toelichting bij de gegeven score: 
………………………………………………………………………………………………………………………..….……..………...
………………………………………………………………………………………......................………………………………….… 
 
III.21  Algemene opmerkingen:  
………………………………………………………………………………………………………………………..….……..………...
………………………………………………………………………………….....................…….………………………………….… 
 
Dit gedeelte dient ingevuld te worden door een directielid 
 
“De versterking van het schoolteam kan gebeuren op preventief vlak (het voorkomen van problematieken) en op 
remediërend vlak (het omgaan met problematieken). De school kan initiatieven nemen op drie niveaus: schoolniveau, 
klasniveau en individueel (of leerling) niveau. Maatregelen genomen op schoolniveau richten zich op het beleid dat de 
school structureel voert. Educatie van leerlingen gebeurt op klasniveau en initiatieven op individueel niveau richten zich 
op individuele leerlingen met bijzondere noden.”  
 
IV.1  In welke mate bent u het eens met volgende uitspraak? 

"Het gebruik van time-out en/of hergo heeft op onze school direct of indirect gezorgd voor een 
verbetering van de preventieve aanpak (=het voorkomen van problematieken) van probleemgedrag bij 
onze leerlingen." 

Helemaal oneens Oneens Eens Helemaal eens Onbekend 
� � � � � 

 
[bij “Eens” en “Helemaal eens”:] 
IV.2  Dat onze preventieve aanpak is versterkt, komt tot uiting in initiatieven als: 
- Op schoolniveau (=maatregelen die zich richten op het beleid dat de school structureel voert) 
………………………………………………………………………………………………………………………..….……….……... 
- Op klasniveau (=maatregelen die zich richten op de klasgreoep, zoals educatie) 
………………………………………………………………………………………………………………………..….……….……... 
- Op individueel niveau (=maatregelen die zich richten op individuele leerlingen met bijzondere noden) 
………………………………………………………………………………………………………………………..….……….……... 
 
 [bij “Helemaal oneens” en “Oneens”in III.3.:] 
  Wat is volgens u de voornaamste reden waarom het gebruik van time-out en/of hergo niet zorgt voor 

een verbetering van de preventieve aanpak van probleemgedrag bij leerlingen? 
………………………………………………………………………………………………………………………..….…… 
 

IV.3  In welke mate bent u het eens met volgende uitspraak? 
"Het gebruik van time-out en/of hergo heeft op onze school direct of indirect gezorgd voor een 
verbetering van de remediërende aanpak (=het omgaan met problematieken) van probleemgedrag bij 
onze leerlingen." 

Helemaal oneens Oneens Eens Helemaal eens Onbekend 
� � � � � 

 
[bij “Eens” en “Helemaal eens” in III.5.:] 
IV.4  Dat onze remediërende aanpak is versterkt, komt tot uiting in initiatieven als: 
- Op schoolniveau (=maatregelen die zich richten op het beleid dat de school structureel voert) 
………………………………………………………………………………………………………………………..….……….……...
……………………………………………………………………………………….……………………………..................……… 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
� � � � � � � � � � � 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
� � � � � � � � � � � 
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- Op klasniveau (=maatregelen die zich richten op de klasgreoep, zoals educatie) 
………………………………………………………………………………………………………………………..….……….……...
……………………………………………………………………………………….…………………………..................………… 
- Op individueel niveau (=maatregelen die zich richten op individuele leerlingen met bijzondere noden) 
………………………………………………………………………………………………………………………..….……….……...
……………………………………………………………………………………….………..................…………………………… 
 
[bij “Helemaal oneens” en “Oneens”in III.5.:] 
  Wat is volgens u de voornaamste reden waarom het gebruik van time-out en/of hergo niet zorgt voor 

een verbetering van de remediërende aanpak van probleemgedrag bij leerlingen?  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.4 Procedure  

Tijdens een time-out worden verschillende actoren (leerling, school, begeleider, etc.) betrokken. 
Elke actor speelt een cruciale rol in het (mis)lukken van het initiatief. Het is dan ook onontbeerlijk 
om bij het nagaan van de effectiviteit van de time-out over gegevens te beschikken over al deze 
actoren. Bij de start van een time-out worden door de projectbegeleider de gegevens van de 
jongere geregistreerd op een gestandaardiseerd formulier. De vragenlijst op dossierniveau die 
wordt voorgelegd aan de scholen, peilt naar de subjectieve effectiviteit van de time-out. Naast de 
objectieve gegevens over de jongere en de subjectieve effectiviteit van de scholen, is het ons 
inziens noodzakelijk de jongere zelf te bevragen omtrent verloop, beleving, gevoelens, etc. van de 
time-out.   

Verder is het aan te raden de communicatiestroom tussen time-outprojecten, onderzoekers en 
scholen doorzichtiger te maken. Allereerst kan men dit bekomen door de projecten aan te sporen 
een lijst van aanmeldingen voor een time-out bij te houden. Deze gestandaardiseerde registratie 
van ‘beginschool’, naam van de leerling en het betreffende dossiernummer, maakt het 
gemakkelijker voor de projecten deze door te geven aan de onderzoekers. Daarnaast lijkt het ons 
gemakkelijk dat de projecten naast de naam en het dossiernummer van de betreffende leerling ook 
het soort time-out meedelen aan de scholen. Op die manier ontstaat er minder verwarring bij de 
respondent over welke uitgevoerde time-out het onderwerp uitmaakt van de vragenlijst. In dit 
onderzoek hebben de projecten de dossiernummers bezorgd aan de scholen. Om deze 
doorstroom doorzichtiger te maken, is het aan te raden dat de projecten de dossiernummers met 
bijhorende scholen ook bezorgen aan de onderzoekers. Op deze manier hebben de onderzoekers 
een duidelijk en correct beeld van de steekproef en het aantal en soorten time-outs per school. De 
namen dienen uiteraard niet bezorgd te worden, zodanig dat de anonimiteit van de leerlingen 
gewaarborgd blijft.  
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4 Vaststellingen en aanbevelingen 

Dit onderzoek heeft zich toegelegd op een meer diepgaande analyse van de toepassing van door 
de overheid in het onderwijsdomein gesubsidieerde time-outs en hergo’s. De data die het 
onderzoek naar boven heeft gespit en die nadien verder werden geanalyseerd hebben geleid tot 
tal van vaststellingen.  

Hieronder worden enkele van de meest opvallende vaststellingen bij elkaar gezet die stuk voor 
stuk verband houden met de hierboven geformuleerde onderzoeksvragen.  

4.1 Time-out: adequaat als rustbrenger  

De time-outvarianten die hier bestudeerd werden zijn adequaat als ‘time-out’ in een escalerende 
probleemsituatie waarin een leerling zichtbaar te kennen geeft dat hij vast zit, hetzij en vooral via 
geëxternaliseerd probleemgedrag, hetzij via een geïnternaliseerde problematiek, hetzij via het 
verzieken van een aantal cruciale relaties. Time-outs en hergo’s brengen rust op het moment dat 
dit hoogst nodig is. Leerlingen die een hoog risico lopen op schorsing of exclusie krijgen tijdelijk 
een alternatief aangereikt dat hen de kans biedt om niet (nog eens) van school te moeten 
veranderen.  

4.2 Time-out: geen passe-partout 

Een diepere analyse van de probleemsituatie maakt duidelijk dat het probleemgedrag van de 
leerlingen die voor een time-out of hergo in aanmerking komen, in veel gevallen niet uit de lucht 
komt vallen. De moeilijkste time-outs, dit zijn de time-outs die het minst tot een positief effect 
leiden, zijn diegene waarbij sprake is van een probleemcumulatie. Hier kan worden vastgesteld dat 
zich een combinatie voordoet van leerproblemen (problematische schoolloopbaan), 
gezinsproblemen ((vecht-)scheiding, eenoudergezin, nieuw samengesteld gezin, moeder als enige 
‘opvoeder’, laaggeschoolde moeder), gedragsproblemen (naar buiten gericht probleemgedrag en 
in minder mate naar binnen gericht probleemgedrag) en sociaal-emotionele problemen (depressie, 
schoolmoeheid, gepest worden, etc.).  

De zwaarwichtigheid van deze ‘totaalproblematiek’ kan door een time-out van maximaal zes weken 
niet worden opgeheven. In die periode lukt het niet om de leerling zodanig toe te rusten dat hij zich 
plots wel probleemloos kan staande houden.  

Hetzelfde geldt voor het zogenaamde persisterende probleemgedrag. Het ziet er namelijk naar uit 
dat het meer occasionele, eerder eenmalige probleemgedrag, zelfs al heeft het een delinquent 
karakter (diefstal, vandalisme, fysiek geweld) zich een stuk makkelijker laat bijsturen en dat een 
hergo of time-out hier op korte termijn een verschil kan helpen maken. Of en in welke mate de 
time-outs op lange termijn relevant zijn, is minder eenduidig. Als gekeken wordt naar de attesten 
die de doelgroepleerlingen toegewezen krijgen en de grote mobiliteit van de time-outleerlingen in 
de periode na de time-out, dan is niet meteen duidelijk of al die wijzigingen van harte gebeuren. Op 
basis van dit onderzoek kunnen hieromtrent geen zekere uitspraken worden gedaan. Wellicht gaat 
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het om een combinatie van gemotiveerde en gewilde heroriënteringen maar eveneens om een 
aantal verkapte vormen van uitsluiting of desappreciatie.  

4.3 De time-outleerling: wie is hij/zij? 

Een eerste opvallende vaststelling is dat er geen significant verschil bestaat tussen het aantal 
jongens en meisjes dat voor de hier bestudeerde time-outs en hergo’s werd aangemeld. Hiervoor 
is er niet meteen een verklaring. Het maakt wel duidelijk dat sociaal-emotionele problemen en 
geïnternaliseerd probleemgedrag, die op een zeer consistente manier eerder aan meisjes worden 
toegeschreven, even goed worden meegenomen als reden voor een time-out. Time-outs worden 
dus zeker niet uitsluitend aangewend voor het naar buiten gericht probleemgedrag. Scholen 
nemen beide vormen van probleemgedrag ernstig en achten het in beide gevallen opportuun om 
een adempauze in te lassen.   

De cijfers maken duidelijk dat de grootste groep leerlingen die voor de hier bestudeerde time-outs 
werden aangemeld afkomstig is uit het BSO, in minder mate uit het TSO en in nog mindere mate 
uit het ASO en/of KSO. De gemiddelde leeftijd van deze leerlingen situeert zich rond de leeftijd van 
vijftien jaar.  

De gemiddelde leerling die voor een hergo werd aangemeld, is tussen 15 en 17 jaar oud, heeft 
ernstige feiten gepleegd, komt in meer dan 50% van de gevallen uit een traditioneel gezin, ziet zich 
geconfronteerd met één probleem op gezinsniveau en kreeg vaker te maken met de 
drughulpverlening. Zijn probleemgedrag is eerder occasioneel. Het valt op dat in vergelijking met 
de korte en lange time-out bij hergo’s toch meer leerlingen opduiken die afkomstig zijn uit het TSO 
(14%) en ASO (8,3%). Deze leerlingen doen meer beroep op CBJ’s en op psychiatrische 
begeleiding. Het valt op dat geen van de betrokken jongeren tot dan toe te maken kreeg met een 
jeugdinstelling.   

Het profiel van de leerling die voor een korte time-out wordt aangemeld, raakt in sommige 
opzichten aan dat van de ‘hergo-leerling’. Zo komt deze leerling gemiddeld gesproken vaker uit 
een traditioneel gezin (50%) en heeft hij ook daar zijn hoofdverblijfplaats. Op gezinsniveau heeft 
deze jongere vaker een problematische relatie met minstens één van beide ouders of wordt hij 
geconfronteerd met een problematische relatie tussen beide ouders. Dit verklaart ten dele dat deze 
leerlingen vaker te maken hebben met de jeugdrechtbank.  

De 1244 korte time-outs vormen het leeuwenaandeel van alle hier bestudeerde time-outs. De 
leerlingen die er in terecht komen, zijn vooral afkomstig uit het BSO, uit een B-richting en bevolken 
daarin vooral het eerste leerjaar. Ze worden vooral doorverwezen omwille van hun 
schoolnormoverschrijdend gedrag (lessen storen, ongepaste houding tijdens de lessen).  

De 387 lange time-outs worden eerder bevolkt door leerlingen bij wie het probleemgedrag reeds 
langer aanhoudt en van wie de leefcontext nog zwaarder doorweegt. Deze leerlingen zijn 
gemiddeld tussen 14 en 16 jaar oud en hebben in verhouding meer te maken gehad met CGGZ of 
vormen van gezinstherapie. De thuiscontext (gescheiden ouders, eenoudergezin, nieuw 
samengesteld gezin met halfbroers en halfzussen) is bij deze jongeren een doorslaggevend 
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probleem. Hier valt ook op dat meer jongeren in een instelling verblijven. De lange time-outs 
worden verhoudingsgewijs eerder opgestart voor leerlingen uit het BSO, de B-richting en dan nog 
uit het tweede jaar. Ook bij deze jongeren vormt hun aanhoudend schoolnormoverschrijdend 
gedrag de reden voor hun time-out. Anders dan bij de korte time-outs komen er nu ook de 
jongeren met spijbelproblemen bij. Ook dat probleem kenmerkt zich door het volgehouden 
karakter.  

4.4 Time-out als niet bestraffend alternatief  

Scholen en CLB’s zijn de twee actoren die het meest nadrukkelijk kiezen voor het inzetten van 
time-outs en hergo’s. Ze doen dit vooral omdat de school zich geconfronteerd weet met een 
probleem van orde en tucht, een teveel aan negatief gedrag tijdens de lessen, te veel verbaal 
geweld ten aanzien van leraren, schoolmoeë leerlingen, een ernstig spijbelprobleem en naar 
binnen gerichte problematieken bij leerlingen. Scholen maken hier de keuze om de leerling nog 
een kans te geven, ondanks een dreigende schorsing of een andere tuchtmaatregel.  

De jongere (11.6%) en de ouders (19.6%) zijn veel minder initiatiefnemer. De betrokkenheid van 
de jongere (en van zijn thuisbasis) is nochtans een essentiële voorwaarde in de hulpverlening. 
Zonder hun medewerking en motivatie blijft het in veel gevallen een gevecht tegen de bierkaaien.  

Als het echt moeilijk wordt om problematisch gedrag bij leerlingen aan te pakken of bij te sturen, 
beschikken scholen over niet al te veel alternatieven. Het valt op dat een time-out of hergo in vier 
op vijf gevallen (80.8%) wordt gekozen boven een uitdrukkelijk bestraffende tussenkomst 
(schorsing of uitsluiting). In die zin helpt een time-out of hergo erger voorkomen. Wat onduidelijk 
blijft, is of scholen time-out en hergo wel degelijk opvatten als een uitdrukkelijk kansen biedend en 
niet sanctionerend alternatief dan wel als een laatste tussenstap in een disciplinerende strategie. In 
het laatste geval is de keuzevrijheid van de leerling vanzelfsprekend niet meer dan theoretisch. De 
leerling en de ouders weten in dat geval ook wel dat de time-out ertoe moet leiden dat de leerling 
zich nadien ‘fatsoenlijk gedraagt’, zo niet volgt er een strafmaatregel.  

4.5  Time-out: niet iedereen is in dezelfde mate mee 

De onderzoeksresultaten maken duidelijk dat de individuele medewerking van de verschillende 
actoren aan de time-outs positief geëvalueerd wordt. Dit contrasteert met de bewering van 31.4% 
van de respondenten dat de betrokken leerling zwak tot zeer zwak heeft meegewerkt. Als de 
betrokkenheid van de leerlingen werkelijk zo laag is, doet dit vragen rijzen naar het duurzame 
effect van de time-out bij deze leerlingen. Misschien is het nog gelukt om hen tijdelijk op het 
gewenste spoor te houden maar de vraag is hoe duurzaam deze gedragsverandering is.  

Terwijl de meest nabije schoolinterne begeleiders in iets meer dan 50% van de gevallen een 
positieve evaluatie toekennen aan de samenwerking tussen ouders, time-outorganisatie en CLB, 
maken de onderzoeksresultaten eveneens duidelijk dat deze schoolinterne spilfiguur in de meeste 
gevallen geen tot weinig zicht heeft op de kwaliteit van de feitelijke samenwerkingsverbanden. 
Amper 12.8% van de schoolinterne time-outbegeleiders spreekt zich uit over de samenwerking 
tussen ouders en CLB en slechts 15% kan zich een beeld vormen van de samenwerking tussen de 
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ouders en de time-outorganisatie. Dat doet ons concluderen dat de samenwerking met de ouder(s) 
in veel gevallen beter kan. Dat heel wat jongeren net aanlopen tegen een ernstig probleem op het 
thuisfront bekrachtigt deze stelling.  

Bij korte en lange time-outs die vroegtijdig worden afgerond, wordt overigens niet enkel de evolutie 
van de jongere negatiever beoordeeld; de evolutie van de houding van de ouders laat zich in dat 
geval op dezelfde manier opmerken. Ook hier lijken belangrijke actoren elkaar kwijt te spelen.  

Het valt trouwens op dat wanneer de jongere (mede-)initiatiefnemer is voor de time-out, de 
gepercipieerde effectiviteit voor het naar buiten en naar binnen gericht probleemgedrag en voor de 
relaties die de jongere aangaat, significant hoger wordt ingeschat. De regressieanalyse duidt de 
gemotiveerde medewerking van de jongere aan als de meest bepalende factor bij het inschatten 
van de effectiviteit van het time-outgebeuren.  

De subjectieve en objectieve effectiviteit hebben eveneens baat bij een hoge betrokkenheid en 
inzet vanwege de ouders. Dit komt de appreciatie van de effectiviteit van de time-out ten goede en 
draagt bij tot een stabieler vervolgtraject van de jongere (studierichting, schoolkeuze, meer kans op 
A-attest).  

Kan men vertrekken vanuit een positief spoor (hoge betrokkenheid en motivatie van de leerling en 
ouders), dan vergroot de kans op een positief traject. Zo komt men terecht in een positieve spiraal 
met effecten die veel verder reiken dan het creëren van een tijdelijke adempauze 
(probleemgedrag, relaties, school- en studiekeuze, attest).     

Een op het eerste gezicht vreemde vaststelling is dat wanneer het CLB het voortouw neemt, dit 
eerder samenhangt met een negatievere evolutie bij de jongere. Mogelijk gebeurt dit het meest in 
de moeilijkste dossiers en zegt dit niets over de kwaliteit van de inspanningen vanwege de CLB-
medewerkers. In die dossiers proberen de CLB-medewerkers wellicht het onderste uit de kan te 
halen, maar lukt het niet (meer) om aan te vertrouwde verwachtingen tegemoet te komen. Zeker in 
de moeilijkste dossiers komt het er op aan zodanig te werk te gaan dat de verschillende partners 
maximaal betrokken blijven en alleszins niet terecht komen in een negatief verwachtingspatroon. 
Het bijstellen van de plannen moet het voorwerp uitmaken van een gezamenlijk denk- en 
zoekproces waarin de belangen van de jongere centraal blijven staan.  

Ten slotte willen we er nog op wijzen dat het belangrijk blijft om binnen de school ook de 
schooldirectie, de klastitularis en de vakleerkrachten dicht genoeg bij het proces te betrekken.  

4.6 Time-out als kruispunt 

Het mag duidelijk zijn dat de scholen die in dit onderzoek werden bevraagd de drie bestudeerde 
methodieken (hergo, korte en lange time-out) inzetten voor wie deze methodieken bedoeld zijn.  

In de hergo’s duiken vooral leerlingen op die niet aanhoudend probleemgedrag hebben gesteld, 
maar wel probleemgedrag van zo’n gehalte dat de school genoodzaakt wordt tot een bijzonder 
ingrijpende maatregel. Het ingrijpende heeft hier niet te maken met het bestraffend karakter van de 
maatregel, maar wel met het feit dat het om een confronterende reactie gaat die de jongere voor 
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zijn verantwoordelijkheid plaatst. Deze jongeren torsen in veel gevallen nog geen al te 
problematische schoolloopbaan met zich mee, maar zien zich toch geconfronteerd met beperkte 
maar indringende problemen die hen op een bepaald ogenblik in de fout doen gaan. De hergo 
geeft hen de kans om de aangerichte schade onder ogen te zien en er verantwoordelijkheid voor 
op te nemen. Het verbindende karakter van de hergo blijft uitzicht geven op een positief 
vervolgtraject. De voorbereiding en voltooiing van de hergo maakt het noodzakelijk dat de leerling 
op de school even uit beeld verdwijnt. Zo kan ook daar de rust weerkeren.  

De leerlingen die gekozen worden voor een korte time-out, leunen qua profiel nog iets meer aan bij 
de ‘daders’ binnen een hergo. Bij deze leerlingen valt echter al wel op dat de problematiek 
waarmee de leerling te maken heeft, een stuk complexer is. Dat betekent dat het voor door deze 
jongeren al een heel wat moeilijker wordt om zich probleemloos staande te houden. Voor deze 
leerlingen en de klas- en schoolomgeving is de time-out een dankbaar pauzemoment. De 
opgehoopte spanning en het escalerende conflict kunnen daardoor wat wegebben. Het 
volgehouden probleemgedrag is veeleer symptomatisch en maakt duidelijk dat de draagkracht van 
jongere onder druk komt staan. Een combinatie van studie- en leerproblemen, naar buiten en/of 
naar binnen gericht probleemgedrag, mank lopende relaties met ouders en andere opvoeders, 
schoolnormoverschrijdend gedrag zorgen voor een moeilijk ontwarbaar kluwen. Een geslaagde 
time-out leidt ertoe dat er terug werk kan worden gemaakt van een hoopvol perspectief. Dit komt er 
eerder wanneer de leerling, de ouders, de school en de time-outorganisatie goed samenwerken. 
Scoort de betrokkenheid en motivatie van de jongere en van de ouders hoog, dan vergroot de kans 
op een positief resultaat.  

De complexiteit en het ingrijpende karakter van de probleemsituatie van de jongere is bij een lange 
time-out een absoluut gegeven. Hier wordt het nog moeilijker om binnen een beperkte periode een 
nieuw en positief houvast te creëren. CLB-medewerkers en scholen – ook diegene met een goed 
werkende leerlingenbegeleiding en een leerlingengerichte schoolcultuur – putten voor deze 
leerlingen alle middelen uit, maar moeten aan het einde van de rit in veel gevallen toch constateren 
dat ze er niet in geslaagd zijn een positief verschil te maken. Hier vervult de time-out wel de functie 
van rustpunt, maar is de methodiek in haar huidige vorm met een schoolexterne begeleiding van 
maximaal zes weken en een initiatiefname die praktisch uitsluitend gericht is op de leerling, 
onvoldoende adequaat om een antwoord te bieden op de echte zorg- en begeleidingsvraag van de 
leerling  in zijn context.  

Samengevat ziet het er naar uit dat het huidige time-outaanbod kan worden opgevat als een 
kruispunt waarop twee sporen uitmonden. Het eerste spoor wordt het sterkst bevolkt door 
leerlingen die te maken hebben met een hergo en een korte time-out. Midden op het kruispunt 
vinden ze een vluchtheuvel die zowel aan hen als aan hun omgeving een rustpunt biedt. Dit zorgt 
ervoor dat de situatie waarin hun probleemgedrag aanleiding gaf tot een escalatie, kan afkoelen. 
Zo ontstaat er ruimte om de aanwezige krachten op te sporen, te verzamelen en te versterken. Met 
vereende kracht (alle actoren samen) lukt het om zich opnieuw op het kruispunt te begeven. De 
kans is reëel dat men een positieve weg inslaat waarop het lukt om de bestaande problemen, 
minstens voor een tijd, het hoofd te bieden. De bijdrage van verscheidene partners – en dus niet 
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alleen de leerling – is nodig om succes te halen. Het gaat hier om een vluchtheuvel, een tijdelijk 
zijspoor voor wie in staat moet zijn binnen het onderwijs mee te functioneren. 

Op diezelfde vluchtheuvel belanden ook leerlingen die vanuit een ander spoor op dat kruispunt zijn 
terecht gekomen. Het gaat dikwijls om leerlingen die terecht zijn gekomen in een lange time-out. 
Hier doet de vluchtheuvel zijn broodnodige werk maar de problemen die de jongeren veroorzaakt 
en tegelijk ook te dragen heeft, zijn van zo’n orde dat noch de time-outorganisaties, noch de 
school, noch het CLB, noch de ouders, noch de leerling erin slagen om op relatief korte termijn een 
afdoend antwoord op te verzinnen. Het spoor waar deze jongeren naartoe moeten – een extra 
neventraject van maximaal zes weken – volstaat in de meeste gevallen niet om tot een 
fundamentele heroriëntering te komen. Het gaat hier om een spoor van jeugdhulpverlening met 
een vluchtheuvel voor problemen die veel groter zijn dan het onderwijs, maar zich in het onderwijs 
manifesteren. Probleem- en hulpverleningstrajecten manifesteren zich dan in de onderwijscontext. 

Hier dringt zich een fundamentele bezinning op over het huidige aanbod. Time-out en hergo 
verdienen hun plaats onder de zon maar zijn onvoldoende geschikt als antwoord op de meest 
diepgaande en complexe problemen. De motivering van en samenwerking tussen alle betrokkenen 
is een absoluut vereiste om tot nog betere resultaten te komen. Die samenwerking houdt in dat 
scholen hun deskundigheid rond leren, probleemoplossend leren/denken/handelen, sociale 
vaardigheden bijbrengen optimaal moeten bundelen aan de deskundigheid van de time-
outorganisaties (adequate begeleidingshouding, -strategieën en methodieken om met 
probleemgedrag om te gaan, contextuele aanpak) en de welzijnssector (jeugdhulpverlening, 
gezins- en opvoedingsondersteuning, crisisverwerking). Dit alles moet kunnen gebeuren in een 
kader dat maatwerk toelaat en waarin er voldoende tijd kan worden geboden om de jongere 
opnieuw of voor het eerst in een startpositie te brengen die hem toelaat een succesvol leer- en 
levenstraject in handen te nemen.  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Vragenlijst op dossierniveau 

 
Deze enquête moet worden ingevuld door een lid van het schoolteam dat nauw betrokken was bij de organisatie en 
opvolging van een concrete time-out of hergo op school. In uw geval gaat het om één van de concrete Time-outs of 
Hergo’s waartoe uw school heeft beslist tijdens de schooljaren 06-07 en/of 07-08.  
 
Opdat u de vragenlijst naar behoren zou kunnen invullen, is het belangrijk dat u op voorhand beschikt over 
- een begeleidende brief; 
- de lijst met de dossiernummers van alle time-outs en hergo’s die in de zo net genoemde periode plaatsvonden in uw 
school (de directeur kreeg deze lijst doorgemaild van de Time-outorganisatie en hergo-begeleiders); 
- het leerlingendossier van de (oud-)leerling waarop deze vragenlijst betrekking heeft .  
 
Deze vragenlijst wordt aangeboden, samen met een pdf-file die u kunt afprinten en die u toelaat alle vragen op voorhand 
te bekijken (de directeur kreeg dit document doorgemaild).  
 
Bij de meeste vragen volstaat het om één of meer antwoordmogelijkheden aan te kruisen. Soms wordt er een open 
vraag gesteld. Wij vragen u alle velden in te vullen zodat de analyse nadien correct kan gebeuren en ons toelaat 
relevante conclusies te trekken. Deze vragenlijst bevat vragen over het verloop van één specifieke time-out of hergo. Om 
de privacy van de betrokken leerling te garanderen, zult u op een bepaald moment het dossiernummer moeten invullen. 
Zorg ervoor dat dit correct gebeurt. Zonder dit nummer verliest uw antwoord een groot deel van zijn waarde.  
 
Belangrijk: van zodra u de vragenlijst begint in te vullen, kunt u deze taak niet afbreken om ze op een ander tijdstip 
verder te zetten. Trek dus voldoende tijd uit om de vragenlijst in te vullen. Per vragenlijst zult u hoogstens 20 minuten tijd 
nodig hebben.  
Tot slot moet u weten dat alle vragenlijstgegevens uitsluitend voor dit onderzoek worden gebruikt. Alle ingebrachte 
gegevens over de leerling en de school worden anoniem verwerkt.  
Wij danken u voor uw medewerking en wensen u veel succes!  
 

 

DEEL I:  In het eerste deel bevragen we enkele algemene gegevens, meer bepaald in welke school u werkzaam 
bent en wat uw functie binnen de school is. 

 
I.1 Gelieve aan te geven in welke school u werkzaam bent. Voer hiervoor de juiste postcode in en duid 

daarna de school aan. 
(Drop-down menu met gegevens scholen) 
� De school waar ik werkzaam ben, staat niet in bovenstaande lijst (ga naar handmatig invulvak gegevens scholen) 
 
I.2 Wie was binnen de school het meest betrokken bij de time-out of hergo-begeleiding van deze leerling en 

vult deze vragenlijst dus in?  
� Directeur 
� Adjunct-directeur  
� Graadverantwoordelijke  
� Klastitularis  
� Vakleerkracht 
� Leerlingenbegeleider 
� Verantwoordelijke voor time-out binnen de school 
� Andere: ……………………………………………….. 
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DEEL II:  Hierna volgt een gedeelte van de vragenlijst dat betrekking heeft op de schoolloopbaan van de leerling. 
We vragen u eerst het dossiernummer van deze leerling te noteren. Op deze manier blijft de 
anonimiteit van de leerling gewaarborgd. Dit dossiernummer vindt u terug in de lijst die u ontvangen 
heeft en wordt vermeld naast de naam van de leerling die het voorwerp uitmaakt van deze vragenlijst.  

 
II.1  Wat is het dossiernummer van deze time-out/hergo? Dit nummer vindt u terug in de overzichtlijst die u 

in principe ontvangen heeft van uw directie. 
………………… 
 
II.2 Het betreft een … 
� Lange time-out 
� Korte time-out  
� Hergo 
� Hergo binnen een time-out 
 
II.3 Werd deze time-out/hergo vroegtijdig stopgezet? 
� Ja 
� Neen 
� Onbekend 
 
II.4 Had de leerling bij de start van de time-out/hergo een schoolachterstand op basis van zijn/haar leeftijd? 
�  Onbekend 
�  Neen 
�  Ja, namelijk … jaar 
 
II.5 Wat was de situatie van de leerling bij de start van deze time-out/hergo? 
Onderwijsvorm:
� OKAN 
� 1A 
� 1B 
� 2A 
� 2BVL 
� ASO 
� TSO 

� KSO 
� BSO 
� DBSO/CDO 
� BuSO 
� Syntra 
� Onbekend

Leerjaar:  
1 2 3 4 5 6 7 Niet van toepassing Onbekend 
�������������� �� ��

 
II.6 Was het schooljaar onmiddellijk na de time-out/hergo ten einde? 
� Ja (ga naar II.10) 
� Neen 
� Onbekend 
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II.7 Wat was de situatie van de leerling bij het beëindigen van deze time-out/hergo? 
Onderwijsvorm:
� OKAN 
� 1A 
� 1B 
� 2A 
� 2BVL 
� ASO 
� TSO 
� KSO 
� BSO 
� DBSO/CDO 

� BuSO 
� Syntra 
� Huisonderwijs 
� Geen onderwijs: meerderjarig, gestopt met school 
(ga naar III.1) 
� Geen onderwijs: meerderjarig, op zoek naar 
alternatief (ga naar III.1) 
� Geen onderwijs: minderjarig, op zoek naar alternatief 
(ga naar III.1)

 
Leerjaar:  
1 2 3 4 5 6 7 Niet van toepassing Onbekend 
�������������� �� ��

 
II.8 Veranderde de leerling van studierichting na deze time-out/hergo? 
Met studierichting wordt bijvoorbeeld bedoeld Houtbewerking, Mechanica, Handel, Economie-Moderne Talen, 
Wiskunde-Wetenschappen, opleidingsvorm BuSO, …   
� Ja 
� Neen 
� Onbekend 
 
[Indien “ja”: Is deze heroriëntering van studierichting een resultaat van deze time-out/hergo?   
� Ja 
� Neen 
� Onbekend] 
 
II.9 Veranderde de leerling van school na deze time-out/hergo? 
� Ja 
� Neen 
� Onbekend 
 
[Indien “ja”: Om welke reden veranderde de leerling van school?   
� De leerling werd definitief uitgesloten  
� De leerling en/of ouder(s) kozen voor een andere richting die niet aanwezig was op de school  
� De leerling en/of ouder(s) kozen voor een andere school 
� Onbekend 
Is deze heroriëntering van school een resultaat van deze time-out/hergo?  
� Ja 
� Neen 
� Onbekend] 
 
II.10 Met welk attest beëindigde de leerling het schooljaar waarin de time-out/hergo plaatsvond? 
� A-attest 
� B-attest 
� C-attest  
� DBSO/CDO, BuSO, Syntra: mag overgaan 
� DBSO/CDO, BuSO, Syntra: mag niet overgaan 
� Niet van toepassing 
� Onbekend 
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II.11 Wat was/is de situatie van de leerling in het begin van het schooljaar na deze time-out/hergo? 
Onderwijsvorm: 
� OKAN 
� 1A 
� 1B 
� 2A 
� 2BVL 
� ASO 
� TSO 
� KSO 
� BSO 
� DBSO/CDO 

� BuSO 
� Syntra 
� Huisonderwijs 
� Geen onderwijs: meerderjarig, gestopt met school 
(ga naar III.1) 
� Geen onderwijs: meerderjarig, op zoek naar 
alternatief (ga naar III.1) 
� Geen onderwijs: minderjarig, op zoek naar alternatief 
(ga naar III.1)

 
Leerjaar:  
1 2 3 4 5 6 7 Niet van toepassing Onbekend 
�������������� �� ��

 
II.12 Startte de leerling het schooljaar na deze time-out/hergo in een andere studierichting? 
Met studierichting wordt bijvoorbeeld bedoeld Houtbewerking, Mechanica, Handel, Economie-Moderne Talen, 
Wiskunde-Wetenschappen, opleidingsvorm BuSO, … 
� Ja 
� Neen 
� Onbekend 
 
[Indien “ja”:Is deze heroriëntering van studierichting een resultaat van deze time-out/hergo?  
� Ja 
� Neen, de leerling kon gewoon doorstromen naar een studierichting die aansluit bij de richting waarin hij/zij toen zat.  
� Nee, andere  
� Onbekend] 
 
II.13 Startte de leerling het schooljaar na deze time-out/hergo in een andere school? 
� Ja 
� Neen 
� Onbekend 
 
[Indien “ja”: Om welke reden veranderde de leerling van school?   
� De leerling werd definitief uitgesloten  
� De leerling en/of ouder(s) kozen voor een andere richting die niet aanwezig was op de vorige school  
� De leerling en/of ouder(s) kozen voor een andere school 
� Onbekend 
 
Is deze heroriëntering van school een resultaat van deze time-out/hergo?   
� Ja 
� Neen 
� Onbekend] 
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DEEL III: Dit laatste deel van de vragenlijst handelt over het verloop van de time-out of hergo voor deze leerling 
(voor, tijdens en na de time-out/hergo). Wij herhalen ons verzoek om zorgvuldig alle vragen te lezen en 
te beantwoorden. Voor het welslagen van dit onderzoek is de informatie die u ons verstrekt 
onontbeerlijk.  

 
III.1 Geef kort en bondig aan wat het hoofddoel van deze time-out/hergo was. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
III.2 Geef aan op onderstaande schaal in welke mate dit doel bereikt werd. 
0=helemaal niet bereikt 
10=helemaal bereikt 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Onbekend 
� � � � � � � � � � � � 

 
III.3 Welke andere maatregelen werden eventueel in overweging genomen bij het maken van de keuze voor 

deze time-out/hergo? Geef de drie belangrijkste en vermeld ze in volgorde van belangrijkheid  
(1ste = belangrijkste). 

Maatregel 1: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Maatregel 2: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Maatregel 3: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
III.4 Waarom werd er uiteindelijk gekozen voor time-out/hergo boven de andere maatregelen die u hebt 

opgesomd? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III.5 Wie nam het initiatief tot deze time-out/hergo? Indien dit een gezamenlijke beslissing van meerdere 

actoren was, gelieve meerdere actoren aan te duiden. 
� Jongere 
� Ouder(s) 
� School 
� CLB 
� Onbekend 
� Andere: ………………… 
 
III.6 In welke mate stonden volgende actoren achter deze time-out/hergo? 

 
HELEMAAL 

TEGEN 
TEGEN NEUTRAAL VOOR 

HELEMAAL 

VOOR 
ONBEKEND 

JONGERE � � � � � � 

OUDER(S) � � � � � � 

SCHOOLDIRECTIE � � � � � � 

KLASTITULARIS � � � � � � 

VAKLEERKRACHT(EN) � � � � � � 

CLB � � � � � � 
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III.7 Welke van de hieronder genoemde moeilijkheden lagen mee aan de basis van deze time-out/hergo? (LET 
WEL: maximum drie redenen aanduiden) 

� Verbaal geweld t.o.v. medeleerling(en)  
� Verbaal geweld t.o.v. leerkracht(en) 
� Psychisch geweld t.o.v. medeleerling(en)  
� Psychisch geweld t.o.v. leerkracht(en) 
� Fysiek geweld t.o.v. medeleerling(en)  
� Fysiek geweld t.o.v. leerkracht(en)   
� Vandalisme   
� Diefstal 
� Spijbelen 
� Drugsgebruik 
� Drugs dealen 
� Wapendracht   
� Pesten 
� Gepest worden 
� Houding tijdens de lessen 
� Problemen met orde en tucht 
� Schoolmoe/demotivatie 
� Problemen met leerstof/studeren 
� Concentratieprobleem 
� Depressie 
� Thuissituatie 
� Rouwverwerking 
� Relatie met klastitularis 
� Relatie met vakleerkracht(en) 
� Relatie met klasgroep 
� Relatie met medeleerling(en) buiten de klasgroep  
� Relatie met ouder(s) 
� Andere: ……………………………………………… 
 
III.8 Hoe was volgens u de individuele medewerking aan deze time-out/hergo van de betrokken actoren?

  

 
WERD NIET 

BETROKKEN IN 

DEZE TIME-OUT 

ZEER ZWAKKE 

MEDEWERKING 
ZWAKKE 

MEDEWERKING 
GOEDE 

MEDEWERKING 
ZEER GOEDE 

MEDEWERKING 

JONGERE � � � � � 

OUDER(S) � � � � � 

SCHOOLDIRECTIE � � � � � 

KLASTITULARIS � � � � � 

VAKLEERKRACHT(EN) � � � � � 

KLASGROEP � � � � � 

MEDELEERLING(EN) 
BUITEN DE KLASGROEP 

� � � � � 

CLB � � � � � 

EXTERNE 

HULPVERLENING (NIET 

DE TIME-OUT-
ORGANISATIE) 

� � � � � 

ANDERE � � � � � 
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III.9 Hoe verliep volgens u de samenwerking tussen: 

 ZEER ZWAKKE 

SAMENWERKING 
ZWAKKE 

SAMENWERKING 
GOEDE 

SAMENWERKING 
ZEER GOEDE 

SAMENWERKING 
ONBEKEND 

SCHOOL – OUDER(S) � � � � � 

SCHOOL – TIME-OUT/HERGO- 
ORGANISATIE 

� � � � � 

SCHOOL – CLB � � � � � 

 
III.10 Hoe percipieert u de samenwerking tussen: 

 ZEER ZWAKKE 

SAMENWERKING 
ZWAKKE 

SAMENWERKING 
GOEDE 

SAMENWERKING 
ZEER GOEDE 

SAMENWERKING 
ONBEKEND 

OUDER(S) – TIME-
OUT/HERGO- ORGANISATIE 

� � � � � 

OUDER(S) – CLB � � � � � 

CLB – TIME-OUT/HERGO-
ORGANISATIE 

� � � � � 

 
III.11 Geef de EVOLUTIE van de JONGERE  

a. onmiddellijk na deze time-out/hergo 
b. op langere termijn (na minstens 6 maanden)  
op het vlak van het stellen van naar buiten gericht probleemgedrag ... 
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ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � VERBAAL GEWELD T.O.V. 

MEDELEERLING(EN)  LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � VERBAAL GEWELD T.O.V. 
LEERKRACHT(EN) LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � PSYCHISCH GEWELD 

T.O.V. 
MEDELEERLING(EN) 

LANGERE TERMIJN 
� � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � PSYCHISCH GEWELD 

T.O.V. LEERKRACHT(EN)  LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � FYSIEK GEWELD T.O.V. 
MEDELEERLING(EN) LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � FYSIEK GEWELD T.O.V. 
LEERKRACHT(EN) LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
VANDALISME 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
DIEFSTAL 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
SPIJBELEN 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
DRUGSGEBRUIK 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

DRUGS DEALEN ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
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LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
WAPENDRACHT 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
PESTEN 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
GEPEST WORDEN 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � HOUDING TIJDENS DE 

LESSEN LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � PROBLEMEN MET ORDE 

EN TUCHT LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
ANDERE 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

 
Eventuele korte toelichting bij ‘andere’:………………………………………………………………………………… 
 
III.12 Geef de EVOLUTIE van de JONGERE 

c. onmiddellijk na deze time-out/hergo 
d. op langere termijn (na minstens 6 maanden) van de JONGERE  
op het vlak van zijn/haar intern functioneren … 
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ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
SCHOOLMOE/DEMOTIVATIE 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � PROBLEMEN MET 

LEERSTOF/STUDEREN LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
CONCENTRATIEPROBLEEM 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
DEPRESSIE 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
THUISSITUATIE 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
ROUWVERWERKING 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
ANDERE 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

 
Eventuele korte toelichting bij ‘andere’:…………………………………………………………………………………. 
 
III.13 Geef de EVOLUTIE van de JONGERE 

c. onmiddellijk na deze time-out/hergo 
d.  op langere termijn (na minstens 6 maanden)  
op het vlak van zijn/haar relatie met de … 
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ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
KLASTITULARIS 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
VAKLEERKRACHTEN 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
KLASGROEP 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � MEDELEERLING(EN) BUITEN 

DE KLASGROEP LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
OUDER(S) 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � � 
ANDERE 

LANGERE TERMIJN � � � � � � � 

 
Eventuele korte toelichting bij “andere”:……………………...………………………………………………………… 
 
III.14 Beschrijf kort en bondig waarom u de evolutie van de jongere op deze manier weergeeft:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
III.15 Geef uw kijk op de EVOLUTIE van de OUDER(S)  

c. onmiddellijk  na deze time-out/hergo  
d. op langere termijn (na minstens 6 maanden)  
op het vlak van hun … 

ZE
E

R
 

N
E

G
A

TI
E

F 

N
E

G
A

TI
E

F 

O
N

V
E

R
A

N
D

E
R

D
 

P
O

S
IT

IE
F 

Z E
E

R
 P

O
S

IT
IE

F  

-2 -1 0 1 2 O
N

B
E

K
E

N
D

 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � BETROKKENHEID OP DE SCHOOLLOOPBAAN 

VAN DE ZOON/DOCHTER LANGERE TERMIJN � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � 
PARTICIPATIE BINNEN DE SCHOOL 

LANGERE TERMIJN � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � 
CONTACT MET DE SCHOOL 

LANGERE TERMIJN � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � 
CONTACT MET HET CLB 

LANGERE TERMIJN � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � 
CONTACT MET DE HULPVERLENING 

LANGERE TERMIJN � � � � � � 

ONMIDDELLIJK NA � � � � � � 
ANDERE 

LANGERE TERMIJN � � � � � � 

 
Eventuele korte toelichting bij ‘andere’:………………………………………………………………………………… 
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III.16 Beschrijf kort en bondig waarom u de evolutie van de ouder(s) op deze manier weergeeft:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
III.17 Welke aanvullende maatregelen werden er voor deze jongere in de school genomen na de time-

out/hergo? 
� Systematisch aanreiken van positieve feedback (bijvoorbeeld via leerlingvolgkaart) 
� Peter- en meterschap 
� Gesprek tussen leerling, ouder(s) en school  
� Heroriëntering in samenspraak met jongere 
� Bijlessen 
� Klasgesprek(ken) 
� Overleg binnen schoolteam over de betrokken leerling 
� Systematische opvolging door leerkracht 
� Systematische opvolging door leerlingbegeleider  
� Systematische opvolging door medewerker van het CLB 
� Consultatiegesprekken met ouder(s)  
� Huisbezoek(en) 
� Afspraken maken met leerling (bijvoorbeeld tijdelijk les verlaten om escalatie te voorkomen)  
� Integratie in nieuwe klasgroep 
� Gedragskaart (attitudegericht) 
� Individuele coaching  
� Groepsgericht conflictoverleg 
� Schoolinterne time-outbegeleiding 
� Doorverwijzing naar externe hulpverlening 
� Systematisch noteren van alle incidenten (bijvoorbeeld in schoolagenda) 
� Ordemaatregelen (strafstudie, dienstverlenende sancties, contract, …)  
� Tuchtmaatregelen (tijdelijke of definitieve schorsing)  
� Andere: …………………………………………………………………………………………………… 
 
III.18  Hoe effectief was volgens u deze time-out/hergo voor de jongere? 
0=helemaal niet effectief 
10=helemaal wel effectief 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
� � � � � � � � � � � 

   
Geef kort een toelichting bij de gegeven score: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…….…………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
III.19 Hoe effectief was volgens u deze time-out/hergo voor de school? 
0=helemaal niet effectief 
10=helemaal wel effectief 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
� � � � � � � � � � � 

 
Geef kort een toelichting bij de gegeven score: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
….……………………………………………………………………………….…………………………………… 
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III.20  Hoe effectief was volgens u deze time-out/hergo in het algemeen? 
0=helemaal niet effectief 
10=helemaal wel effectief 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
� � � � � � � � � � � 

 
Geef kort een toelichting bij de gegeven score: 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………….……………………………….…… 
 
II.21  Algemene opmerkingen:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijlage 2: Vragenlijst op schoolniveau 

 
Dit is een vragenlijst in te vullen door een directielid. De vragenlijst heeft betrekking op de algemene schoolwerking en op 
de plaats die de time-outs en/of de hergo’s (Herstelgericht groepsoverleg) daarbinnen bekleden.  
 
Opdat u de vragenlijst naar behoren zou kunnen invullen, is het belangrijk dat u op voorhand  
- beschikt over enkele gegevens i.v.m. de personeelsbezetting (aantal mannen en vrouwen/deeltijds of voltijdse 

tewerkstelling) 
- zicht heeft op de samenwerking met diverse externe organisaties/instellingen. 
 
We bieden deze vragenlijst aan, samen met een pdf-file die u kunt afprinten en die u toelaat alle vragen op voorhand te 
bekijken (zie e-mail).  
 
Bij de meeste vragen volstaat het om één of meer antwoordmogelijkheden aan te kruisen. Soms wordt er een open 
vraag gesteld. We vragen u alle velden in te vullen zodat de analyse nadien correct kan gebeuren en ons toelaat tot 
relevante conclusies te komen.  
 
Belangrijk: van zodra u de vragenlijst begint in te vullen, kunt u deze niet afbreken om ze op een later tijdstip verder in te 
vullen. Gelieve dus de nodige tijd te nemen om de vragenlijst volledig in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst neemt 
maximum 15 minuten tijd in beslag.  
Tot slot moet u weten dat alle vragenlijstgegevens uitsluitend voor dit onderzoek worden gebruikt. Alle ingebrachte 
gegevens over de leerling en de school worden anoniem verwerkt.  
Wij danken u voor uw medewerking en wensen u veel succes!  
 
 
DEEL I:  In het eerste deel bevragen we enkele algemene gegevens, meer bepaald in welke school u werkzaam 

bent, wat uw functie binnen de school is en hoe lang u werkzaam bent binnen de school.  

 
I.1  Gelieve aan te geven in welke school u werkzaam bent. De scholen staan geordend volgens postcode. 
(drop-down menu met gegevens scholen) 
 
I.2 Wat is uw functie binnen de school? 
� Directeur  
� Directeur ad interim  
� Adjunct-directeur  
� Adjunct-directeur ad interim 
 
1.3 Hoe lang bent u werkzaam in de school? 
� Minder dan 1 maand 
� 1 maand - < 1 jaar 
� 1 jaar - < 5 jaar 
� Meer dan 5 jaar 
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DEEL II:  Hierna volgt een gedeelte van de vragenlijst dat betrekking heeft op het personeel binnen uw school. 
We vragen u het actuele aantal personeelsleden binnen de school te noteren en het actuele aanbod 
aan interne leerlingenbegeleiding binnen de school aan te duiden. 

 
II.1 Hoeveel personeelsleden – met pedagogische opdracht – telt de school? 
Aantal voltijdse personeelsleden: ……. 
 Aantal vrouwen: ……. 
 Aantal mannen: ……. 
Aantal deeltijdse personeelsleden: ……. 
 Aantal vrouwen: …….  
 Aantal mannen: ……. 
 
II.2 Welke mogelijkheden tot interne leerlingenbegeleiding worden er gebruikt binnen de school? 
(meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk) 
� Cel leerlingenbegeleiding  
� Interne leerlingenbegeleider(s) 
� Vertrouwensleerkracht(en) 
� Vertrouwensleerling(en) 
� Samenwerking met het CLB 
� Permanentie van een CLB-medewerker op school 
� Moderator(s) hergo 
� Remedial teacher(s)/remedial mentor(s) 
� Andere: ………………………………… 
 
 
DEEL III:  Dit laatste deel van de vragenlijst handelt over de begeleidingsvormen binnen de school en de 

samenwerkingsverbanden die uw school aangaat met externe organisaties/instellingen. De eerste 
vraag heeft betrekking op de initiatieven die uw school neemt ten aanzien van leerlingen. Daarna 
stellen we enkele vragen over time-out en hergo, meer bepaald over uw ervaring met het aanbod van 
time-outs en hergo’s en de mate waarin het schoolteam eventueel is versterkt door de opgedane 
ervaring(en) met dit aanbod. Tot slot vragen we met welke organisaties/instellingen uw school de 
jongste vijf jaar heeft samengewerkt. 

 
III.1 Welke initiatieven ten aanzien van de leerlingen maken deel uit van de courante werking van jullie 

school? 
(Meerdere antwoordcategorieën zijn mogelijk) 
� Activiteitenaanbod tijdens de pauzes (voor en/of door leerlingen) 
� Eigen ruimte voor leerlingen (bijvoorbeeld cafetaria, clublokaal) 
� Ontmoetingsdagen voor klasgroepen  
� Klasgroepversterkende initiatieven (bijvoorbeeld poolen, bowling, weekenduitstap)  
� Ter beschikking stellen van sportinfrastructuur na schooltijd 
� Vrije muziekkeuze tijdens maaltijden en/of recreaties 
� Fietspooling voor nieuwe leerlingen 
� Onthaalactiviteiten of ontmoetingsdagen voor leerlingen 
� Ouderbetrokkenheid aansporen of versterken 
� Inschakelen JoJo-ers ter bevordering schoolklimaat 
� Het gebruik van handelings- en stappenplannen door cel leerlingenbegeleiding 
� Vorming voor leerlingen (bijvoorbeeld peermediation, sociale vaardigheden, agressiebeheersing)  
� Participatiekansen voor leerlingen (bijvoorbeeld werkgroepen, overlegorganen, sportactiviteiten)  
� Evaluatie (aspecten van) schoolwerking door leerlingen 
� Leerlingenraad of ander formeel inspraakorgaan 



 

258 
 

� ‘Leefsleutels’ of ‘sociale vaardigheden’ in de lessenrooster  
� Vast titularisuurtje voor elke klasgroep 
� Leerlingvolgsysteem (leren, ontwikkeling, omgang) 
� Systematisch overleg binnen schoolteam (bijvoorbeeld klassenraden)  
� Peter- en meterschap voor en door leerlingen 
� Gedragskaart (attitudegericht) 
� Camerabewaking (bijvoorbeeld in fietsenstalling) 
� Rookdetectie (bijvoorbeeld in toiletten)  
� Sensibiliserende campagnes rond specifieke thema’s (bijvoorbeeeld drugs, pesten, gezonde voeding)  
� Vertrouwensleerkrachten, vertrouwensleerlingen, peerbemiddelaars 
� Duidelijke afspraken i.v.m. (on)gewenst gedrag 
� Pro-actieve acties ten aanzien van risicoleerlingen (bijvoorbeeld assertiviteitstraining)  
� Bijlessen  
� Huiswerk- en taakbegeleiding/studiebegeleiding 
� Schoolinterne time-outbegeleiding  
� Ordemaatregelen (bijvoorbeeld strafstudie, contract, werkopdracht)  
� Tuchtmaatregelen (tijdelijke of definitieve schorsing) 
� Doorverwijzing naar externe hulpverlening 
� Individuele coaching van leerlingen bij problemen 
� Consultatiegesprekken met ouders bij problemen 
� No Blame-aanpak bij pestgedrag  
� Herstelgerichte maatregelen 
� Groepsgericht conflictoverleg 
� Conflictbemiddeling door een personeelslid 
� Time out-lokaal voor leerlingen wanneer ze uit de les gestuurd worden 
� Andere: ………………………………… 
 
III.2 Hoe ervaart uw school de verhouding tussen de vraag naar time-outs en het kwantitatieve aanbod van 

de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde time-outprojecten? 
� Het aanbod is kleiner dan de vraag van onze school 
� Het aanbod voldoet aan de vraag 
� Het aanbod is groter dan de vraag van onze school 
� Onbekend 
 

Hoe ervaart uw school de verhouding tussen de vraag naar time-outs en het kwalitatieve aanbod van de 
door de Vlaamse overheid gesubsidieerde time-outprojecten? 

� Het aanbod is niet afgestemd op de vraag van onze school 
� Het aanbod is afgestemd op de vraag van onze school 
� Onbekend 
 

Hoe ervaart uw school de verhouding tussen de vraag naar hergo's en het kwantitatieve aanbod van de 
door de Vlaamse overheid gesubsidieerde hergo-begeleidingen? 

� Het aanbod is kleiner dan de vraag van onze school 
� Het aanbod voldoet aan de vraag 
� Het aanbod is groter dan de vraag van onze school 

 
Hoe ervaart uw school de verhouding tussen de vraag naar hergo's en het kwalitatieve aanbod van de 
door de Vlaamse overheid gesubsidieerde hergo-begeleidingen? 

� Het aanbod is niet afgestemd op de vraag van onze school 
� Het aanbod is afgestemd op de vraag van onze school 
� Onbekend 
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III.3 In welke mate bent u het eens met volgende uitspraak? 
"Het gebruik van time-out en/of hergo heeft op onze school direct of indirect gezorgd voor een 
verbetering van de preventieve aanpak van probleemgedrag bij onze leerlingen." 

Helemaal oneens Oneens Eens Helemaal eens Onbekend 
� � � � � 

 
[bij “Eens” en “Helemaal eens” in III.3.:] 
III.4  Dat onze preventieve aanpak is versterkt, komt tot uiting in initiatieven als: 

- Op schoolniveau 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Op klasniveau 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Op individueel niveau 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
[bij “Helemaal oneens” en “Oneens”in III.3.:] 
  Wat is volgens u de voornaamste reden waarom het gebruik van time-out en/of hergo niet zorgt voor 

een verbetering van de preventieve aanpak van probleemgedrag bij leerlingen? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III.5  In welke mate bent u het eens met volgende uitspraak? 

"Het gebruik van time-out en/of hergo heeft op onze school direct of indirect gezorgd voor een 
verbetering van de remediërende aanpak van probleemgedrag bij onze leerlingen." 

Helemaal oneens Oneens Eens Helemaal eens Onbekend 
� � � � � 

 
[bij “Eens” en “Helemaal eens” in III.5.:] 
III.6  Dat onze remediërende aanpak is versterkt, komt tot uiting in initiatieven als: 

- Op schoolniveau 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Op klasniveau 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Op individueel niveau 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
[bij “Helemaal oneens” en “Oneens”in III.5.:] 
  Wat is volgens u de voornaamste reden waarom het gebruik van time-out en/of hergo niet zorgt voor 

een verbetering van de remediërende aanpak van probleemgedrag bij leerlingen? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III.7  Met welke externe organisaties/instellingen heeft de school de laatste vijf jaar samengewerkt? 

CULTUREEL CENTRUM, BIBLIOTHEEK, CULTURELE ORGANISATIES, …   JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

LOKALE SPORTDIENST, SPORTVERENIGINGEN, JEUGDVERENIGINGEN  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

VORMINGSORGANISATIES VOOR JONGEREN  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

LOKAAL OVERLEGPLATFORM (LOP)  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

STEDELIJK OF PROVINCIALE DIENST VOOR ONDERWIJSONDERSTEUNING  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

GEMEENTELIJKE, STEDELIJKE OF PROVINCIALE PREVENTIEDIENST  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

OPVOEDINGSWINKEL JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OCMW)  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

SCHOOLOPBOUWWERK (SOW), STRAATHOEKWERK, BUURTWERK, BUURTREGIE  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

JONGEREN ADVIESCENTRUM (JAC), JONGEREN INFORMATIECENTRUM (JIC)   JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB) JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

HUISARTS JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

DRUGHULPVERLENING  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW)  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (CGGZ)  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN (COS)  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

TIME-OUTORGANISATIE  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

HERGO-ORGANISATIE JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

INTERNAAT  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

ASIELCENTRUM, MIGRANTENCENTRUM, ONTHAALBUREAU  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

VLUCHTHUIS, OPVANGCENTRUM DAKLOZEN  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

CENTRUM VOOR BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

GEZINS- EN THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

ONTHAAL-, ORIËNTATIE- EN OBSERVATIECENTRUM (OOOC)  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

DAGCENTRUM  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 
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GEZINSVERVANGENDE TEHUIZEN (HOMES)  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

JEUGDINSTELLING  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

POLITIE (SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE, JEUGD- EN SOCIALE POLITIEDIENST, 
JEUGDBRIGADE, AANSPREEKPUNT, WIJKAGENT) 

JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

COMITÉ BIJZONDERE JEUGDZORG (CBJ), BEMIDDELINGSCOMMISSIE  JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

JUSTITIE (RECHTBANK, JEUGDRECHTBANK, PARKET, SOCIALE DIENST VAN DE 

(JEUGD)RECHTBANK, JEUGDCRIMINOLOOG)  
JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

ANDERE JA 

� 
NEEN 

� 
ONBEKEND 

� 

 
[Bij “Neen” en “Onbekend” wordt er overgegaan naar de volgende instelling/organisatie] 
 
[Indien “ja”:] 
Geef voor de samenwerking met deze organisatie/instelling het doel van de samenwerking aan: 
 
Was het doel van deze samenwerking preventief? 
� Neen 
� Ja, dit is een systematisch terugkerende samenwerking 
� Ja, dit is een samenwerking die slechts occasioneel plaatsvindt 
� Ja, dit was een uitzonderlijke éénmalige samenwerking 
� Onbekend 
 
Was het doel van deze samenwerking remediërend? 
� Neen 
� Ja, dit is een systematisch terugkerende samenwerking 
� Ja, dit is een samenwerking die slechts occasioneel plaatsvindt 
� Ja, dit was een uitzonderlijke éénmalige samenwerking 
� Onbekend 
 
Had de samenwerking een ander doel (noch preventief, noch remediërend)? 
� Neen 
� Ja, dit is een systematisch terugkerende samenwerking 
� Ja, dit is een samenwerking die slechts occasioneel plaatsvindt 
� Ja, dit was een uitzonderlijke éénmalige samenwerking 
� Onbekend 
 
III.8 Algemene opmerkingen: 
……………………………………………………………………………………………………………………..….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 3: Vragenlijst bekendheid en samenwerking met time-out- 
en hergo-projecten 

I.1.  Elke school krijgt te maken met probleemleerlingen bij wie het schoolfunctioneren moeilijk verloopt. In bepaalde 
gevallen geeft dit aanleiding tot bijzondere maatregelen.  

Vlaamse scholen kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op organisaties die deze leerlingen tijdelijk en op een 
constructieve manier tijdens de lesuren, maar schoolextern begeleiden. 

De school kan op deze organisaties een beroep doen wanneer zowel de school als de leerling nood heeft aan een 
rustpauze. Deze schoolexterne begeleiding kan een korte of langere periode duren, maar heeft steeds tot doel de 
jongere achteraf terug op te nemen in de school.  

Kent u organisaties die deze mogelijkheid aan scholen aanbiedt? 

� Ja 
� Neen 
 
Op welke van deze organisaties deed uw school reeds een beroep? 
(Geef de naam van de organisatie/het project en eventueel de contactgegevens) 

Kent u nog andere organisaties waarop uw school tot nu toe geen beroep deed? 
(Geef de naam van de organisatie/het project en eventueel de contactgegevens) 
 

I.2. Herstelgericht groepsoverleg (Hergo) op school wordt ingezet nadat zich een ernstig incident heeft voorgedaan.  

Het is een vorm van bemiddeling waarbij dader(s) en slachtoffer(s) in gesprek gaan, samen met hun achterban (ouders, 
familie, …) 

Samen zoeken ze uit hoe er best kan worden omgesprongen met de gevolgen van het voorbije incident. Een onpartijdige 
moderator leidt het bemiddelingsgesprek en zorgt ervoor dat de belangen, de beleving en intenties van alle betrokkenen 
gerespecteerd worden. Tijdens een hergo wordt bijvoorbeeld nagegaan hoe de eventuele schade kan worden hersteld, 
welke sanctie de dader moet krijgen, welke initiatieven nodig zijn om het vertrouwen in elkaar opnieuw te laten groeien, 
…  

Kent u organisaties die deze mogelijkheid aan scholen aanbiedt? 

� Ja 
� Neen 
 
Op welke van deze organisaties deed uw school reeds een beroep? 
(Geef de naam van de organisatie/het project en eventueel de contactgegevens) 
 
Kent u nog andere organisaties waarop uw school tot nu toe geen beroep deed? 
(Geef de naam van de organisatie/het project en eventueel de contactgegevens) 
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Bijlage 4: Frequentietabellen 

Frequentietabel evolutie naar buiten gericht probleemgedrag op korte en langere termijn, 
individuele frequenties 

  
    zeer 

negatief negatief onveranderd positief zeer 
positief 

niet van 
toepassing onbekend Totaal 

KT N 6 13 118 129 17 119 56 458 
 % 1,3 2,8 25,8 28,2 3,7 26,0 12,2 100 
LT N 10 25 94 62 5 120 109 425 

Verbaal geweld 
t.o.v. 
medeleerlingen  

  % 2,4 5,9 22,1 14,6 1,2 28,2 25,6 100 
KT N 7 12 115 124 19 119 54 450 
 % 1,6 2,7 25,6 27,6 4,2 26,4 12,0 100 

Verbaal geweld 
t.o.v. 
leerkracht(en)  LT N 14 25 96 46 9 125 107 422 
    % 3,3 5,9 22,7 10,9 2,1 29,6 25,4 100 

KT N 3 6 52 52 7 198 76 394 
 % 0,8 1,5 13,2 13,2 1,8 50,3 19,3 100 

Psychisch 
geweld t.o.v. 
medeleerlingen  LT N 6 10 39 23 5 189 113 385 
    % 1,6 2,6 10,1 6,0 1,3 49,1 29,4 100 

KT N 2 10 44 35 3 214 79 387 
 % 0,5 2,6 11,4 9,0 0,8 55,3 20,4 100 

Psychisch 
geweld t.o.v. 
leerkrachten  LT N 5 10 36 10 4 206 107 378 
    % 1,3 2,6 9,5 2,6 1,1 54,5 28,3 100 

KT N 3 6 45 61 13 200 62 390 
 % 0,8 1,5 11,5 15,6 3,3 51,3 15,9 100 

Fysiek geweld 
t.o.v. 
medeleerlingen  LT N 4 8 38 33 9 195 96 383 
    % 1,0 2,1 9,9 8,6 2,3 50,9 25,1 100 

KT N 2 2 27 21 5 248 69 374 
 % 0,5 0,5 7,2 5,6 1,3 66,3 18,4 100 

Fysiek geweld 
t.o.v. 
leerkrachten  LT N 3 5 18 11 4 236 94 371 
    % 0,8 1,3 4,9 3,0 1,1 63,6 25,3 100 
Vandalisme  KT N 2 5 31 19 1 235 78 371 
  % 0,5 1,3 8,4 5,1 0,3 63,3 21,0 100 
 LT N 2 4 25 10 0 226 96 363 
    % 0,6 1,1 6,9 2,8 0 62,3 26,4 100 
Diefstal  KT N 1 2 23 17 2 243 81 369 
  % 0,3 0,5 6,2 4,6 0,5 65,9 22,0 100 
 LT N 1 3 19 11 1 227 102 364 
    % 0,3 0,8 5,2 3,0 0,3 62,4 28,0 100 
Spijbelen  KT N 12 12 64 60 17 167 72 404 
  % 3,0 3,0 15,8 14,9 4,2 41,3 17,8 100 
 LT N 14 13 51 31 11 165 106 391 
    % 3,6 3,3 13,0 7,9 2,8 42,2 27,1 100 
Drugsgebruik  KT N 4 8 26 20 0 210 99 367 
  % 1,1 2,2 7,1 5,4 0 57,2 27,0 100 
 LT N 3 9 22 11 0 202 120 367 
    % 0,8 2,5 6,0 3,0 0 55,0 32,7 100 
Drugs dealen  KT N 3 3 10 6 0 234 105 361 
  % 0,8 0,8 2,8 1,7 0 64,8 29,1 100 
 LT N 1 3 8 4 0 223 118 357 
    % 0,3 0,8 2,2 1,1 0 62,5 33,1 100 
Wapendracht  KT N 1 2 9 6 0 245 98 361 
  % 0,3 0,6 2,5 1,7 0 67,9 27,1 100 
 LT N 1 3 8 5 0 229 110 356 
    % 0,3 0,8 2,2 1,4 0 64,3 30,9 100 
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Pesten  KT N 3 11 58 65 9 169 69 384 
  % 0,8 2,9 15,1 16,9 2,3 44,0 18,0 100 
 LT N 5 15 53 34 5 162 104 378 
    % 1,3 4,0 14,0 9,0 1,3 42,9 27,5 100 
Gepest worden  KT N 2 1 21 44 4 219 86 377 
  % 0,5 0,3 5,6 11,7 1,1 58,1 22,8 100 
 LT N 1 1 26 32 7 203 104 374 
    % 0,3 0,3 7,0 8,6 1,9 54,3 27,8 100 

KT N 11 22 146 167 28 47 58 479 Houding tijdens 
de lessen   % 2,3 4,6 30,5 34,9 5,8 9,8 12,1 100 
 LT N 18 39 138 74 15 47 112 443 
    % 4,1 8,8 31,2 16,7 3,4 10,6 25,3 100 

KT N 13 25 134 134 21 78 58 463 Problemen met 
orde en tucht   % 2,8 5,4 28,9 28,9 4,5 16,8 12,5 100 
 LT N 20 36 114 57 11 79 111 428 
    % 4,7 8,4 26,6 13,3 2,6 18,5 25,9 100 

KT N 8 5 19 21 5 132 93 283 
 % 2,8 1,8 6,7 7,4 1,8 46,6 32,9 100 

Ander naar 
buiten gericht 
probleemgedrag  LT N 5 7 18 16 5 125 108 284 
    % 1,8 2,5 6,3 5,6 1,8 44,0 38,0 100 

 

Frequentietabel evolutie intern functioneren op korte en langere termijn, individuele 
frequenties 

      zeer 
negatief negatief onveranderd positief zeer 

positief 
niet van 

toepassing onbekend Totaal 

KT N 19 33 165 124 16 69 62 488 Schoolmoeheid/ 
demotivatie   % 3,9 6,8 33,8 25,4 3,3 14,1 12,7 100 
 LT N 24 34 123 63 13 72 117 446 

    % 5,4 7,6 27,6 14,1 2,9 16,1 26,2 100 
KT N 12 19 143 71 8 122 68 443 Problemen met 

leerstof/studeren   % 2,7 4,3 32,3 16,0 1,8 27,5 15,3 100 
 LT N 11 25 97 44 8 116 115 416 

    % 2,6 6,0 23,3 10,6 1,9 27,9 27,6 100 
KT N 7 15 119 33 3 152 81 410 Concentratie-

probleem  % 1,7 3,7 29,0 8,0 0,7 37,1 19,8 100 
 LT N 9 19 88 15 4 143 120 398 

    % 2,3 4,8 22,1 3,8 1,0 35,9 30,2 100 
Depressie  KT N 4 5 40 30 4 218 93 394 
  % 1,0 1,3 10,2 7,6 1,0 55,3 23,6 100 
 LT N 6 8 35 21 3 200 120 393 

    % 1,5 2,0 8,9 5,3 0,8 50,9 30,5 100 
Thuissituatie  KT N 9 26 164 59 2 87 99 446 
  % 2,0 5,8 36,8 13,2 0,4 19,5 22,2 100 
 LT N 15 20 123 39 1 87 142 427 

    % 3,5 4,7 28,8 9,1 0,2 20,4 33,3 100 
Rouwverwerking  KT N 2 3 15 6 0 251 95 372 
  % 0,5 0,8 4,0 1,6 0,0 67,5 25,5 100 
 LT N 2 2 12 6 0 241 112 375 

    % 0,5 0,5 3,2 1,6 0,0 64,3 29,9 100 
KT N 3 3 14 10 4 158 99 291 Ander intern 

functioneren   % 1,0 1,0 4,8 3,4 1,4 54,3 34,0 100 
 LT N 2 1 12 13 2 150 108 288 
    % 0,7 0,3 4,2 4,5 0,7 52,1 37,5 100 
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Frequentietabel evolutie relaties op korte en langere termijn, individuele frequenties 

      zeer 
negatief negatief onveranderd positief zeer 

positief 
niet van 

toepassing onbekend Totaal 

KT N 7 21 183 206 23 31 57 528 Relatie met 
klastitularis  % 1,3 4,0 34,7 39,0 4,4 5,9 10,8 100 
 LT N 10 35 151 124 15 37 120 492 

    % 2,0 7,1 30,7 25,2 3,0 7,5 24,4 100 
KT N 8 22 198 199 16 22 56 521 Relatie met 

vakleerkracht(en)  % 1,5 4,2 38,0 38,2 3,1 4,2 10,7 100 
 LT N 12 40 163 109 12 30 117 483 

    % 2,5 8,3 33,7 22,6 2,5 6,2 24,2 100 
KT N 7 31 183 193 14 35 60 523 Relatie met 

klasgroep  % 1,3 5,9 35,0 36,9 2,7 6,7 11,5 100 
 LT N 9 30 147 121 10 42 125 484 

    % 1,9 6,2 30,4 25,0 2,1 8,7 25,8 100 
KT N 2 13 135 92 6 89 148 485 
 % 0,4 2,7 27,8 19,0 1,2 18,4 30,5 100 
LT N 5 10 105 59 3 88 186 456 

Relatie met 
medeleerling(en) 
buiten de 
klasgroep   % 1,1 2,2 23,0 12,9 0,7 19,3 40,8 100 

KT N 7 28 166 99 10 27 146 483 Relatie met 
ouder(s)  % 1,4 5,8 34,4 20,5 2,1 5,6 30,2 100 
 LT N 12 23 129 63 6 33 196 462 

    % 2,6 5,0 27,9 13,6 1,3 7,1 42,4 100 
KT N 5 1 19 9 3 123 144 304 
 % 1,6 0,3 6,3 3,0 1,0 40,5 47,4 100 

Andere 
problematische 
relaties LT N 2 1 15 6 2 119 156 301 

    % 0,7 0,3 5,0 2,0 0,7 39,5 51,8 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

266 
 

Frequentietabel evolutie ouders op korte en langere termijn, individuele frequenties 

  
    zeer 

negatief negatief onveranderd positief zeer 
positief 

niet van 
toepassing onbekend Totaal 

KT N 12 22 220 150 35 17 79 535 
 % 2,2 4,1 41,1 28,0 6,5 3,2 14,8 100 
LT N 9 18 164 95 23 20 149 478 

Betrokkenheid 
op de 
schoolloopbaan 
van de 
zoon/dochter   % 1,9 3,8 34,3 19,9 4,8 4,2 31,2 100 

KT N 13 29 228 84 17 45 92 508 Participatie 
binnen de 
school  % 2,6 5,7 44,9 16,5 3,3 8,9 18,1 100 

 LT N 10 21 168 57 11 46 152 465 
    % 2,2 4,5 36,1 12,3 2,4 9,9 32,7 100 

KT N 12 32 220 148 33 13 72 530 Contact met de 
school  % 2,3 6,0 41,5 27,9 6,2 2,5 13,6 100 
 LT N 11 30 162 91 22 18 139 473 

    % 2,3 6,3 34,2 19,2 4,7 3,8 29,4 100 
KT N 9 20 199 117 22 28 124 519 
 % 1,7 3,9 38,3 22,5 4,2 5,4 23,9 100 

Contact met het 
CLB 

LT N 8 17 145 71 14 34 179 468 
    % 1,7 3,6 31,0 15,2 3,0 7,3 38,2 100 

KT N 9 23 108 79 17 75 162 473 Contact met de 
hulpverlening  % 1,9 4,9 22,8 16,7 3,6 15,9 34,2 100 
 LT N 7 19 84 44 10 74 215 453 

    % 1,5 4,2 18,5 9,7 2,2 16,3 47,5 100 
KT N 1 3 16 5 3 112 154 294 
 % 0,3 1,0 5,4 1,7 1,0 38,1 52,4 100 

Andere vlakken 
van evolutie bij 
ouders 

LT N 1 0 13 5 3 108 160 290 
    % 0,3 0,0 4,5 1,7 1,0 37,2 55,2 100 

 


