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GENT

Het lukt me niet dagelijks op school te zijn.

ONDERZOEK

ZKT.JONGEREN

Ben je 10—17 jaar?
Ga je op dit moment niet (altijd) naar school ?
Ga je met tegenzin of weiger je?
Voel je je hierbij onrustig of ervaar je andere
negatieve emoties?
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Gino Ameye
Agnès Biltris
Griet De Nys
Nadine De Stercke
Francisca Van Drongelen
Peter Walleghem

Voel je je hierdoor soms misschien ziek?
Zijn je ouders op de hoogte?

Telefoon: (+32) 496/798 722
E-mail: griet.denys@hogent.be

ZIN

OM

MEE

TE

WERKEN?

’s Avonds kan ik niet
slapen en pieker ik over
school.

Wij (Griet, Francisca, Gino en Peter) willen

Als jij jezelf herkent in deze situaties, en je

Als je hieraan mee wilt werken, geef je dit

begrijpen hoe het komt dat sommige jongeren

bent tussen 10 en 17 jaar, zou één van ons

door aan ……………………………………………..………

(soms) niet meer naar school kunnen. Deze

graag eens met jou afspreken, bij jou thuis of

zodat zij/hij contact met ons kan opnemen en

jongeren willen misschien nog wel naar school

ergens anders waar je je op je gemak voelt.

we een afspraak met je kunnen maken. Alle

maar het lukt ze gewoon niet. Om deze jonge-

Dit gesprek zou ongeveer een uurtje duren, op

gesprekken zijn anoniem. Als je ons dit liever

ren beter te leren begrijpen willen we graag

een moment dat voor jou het beste past.

rechtstreeks laat weten kan dit ook.

hun verhaal horen.

Griet De Nys
+32 496 798 722
griet.denys@hogent.be
We willen graag spreken over wat er aan de

Soms voel ik mij te onzeker
om naar school te vertrekken.

hand is, wie of wat er allemaal een rol speelt,
wat er helpt in deze situatie en wat helemaal
niet helpt. Kortom, we vinden het belangrijk
om hier kennis over te krijgen, zodat we jouw
situatie en die van anderen kunnen verbeteren of voorkomen.

Francisca Van Drongelen
francisca.vandrongelen@hogent.be

