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Voor en over Jeugd & School Deinze

Geachte dames en heren

Jeugd & School Deinze, in kort bestek, wie, wat, hoe?
Jeugd & School Deinze is een platform voor samenwerking dat in nauwe relatie staat met de
Onderwijsraad van Stad Deinze en met het Stadsbestuur via de Schepen van Onderwijs en Welzijn.
Het platform verbindt met elkaar alle scholen van het secundair onderwijs van Deinze en Machelen,
het OCMW, het CAW, de politie van de politiezone Deinze-Zulte, het stadsbestuur via de
drugpreventiedienst, de CLB’s van vrij en gemeenschapsonderwijs. Voor het
jongerenbegeleidingsprogramma De Tijdstap is er een intensieve samenwerking met het
Multifunctioneel Centrum Wagenschot.
Jeugd & School staat voor een ‘low cost-werking’, met een miniem budget en werkt … ongewoon
buitengewoon. Meteen heb ik de sterke kwaliteiten van de leden van Jeugd & School geschilderd:
ongewoon buitengewoon. Het forum laat zich inspireren door de wensen, ambities en zorgen van de
deelnemende leden. Vanuit evenwaardigheid en waardering, met zin voor ‘anders kijken naar’, met
passie voor de positieve kant van elke medaille wordt op overlegmomenten, met tijd en geduld,
gezocht naar een inspirerende en uitdagende consensus.
Langzaam maar zeker en … zeker langzaam. Organisch laten groeien.
Eens een idee gerijpt is, gaan we ‘de boer op’. In informele gesprekken worden de ideeën kenbaar
gemaakt aan geïnteresseerden tot er eentje voldoende ‘gegrepen’wordt om van het idee een eigen
project te maken. Een eigen project waaraan Jeugd & School verder deelneemt om te blijven
inspireren. Zo raakten meer dan 10 jaar geleden de mensen van het toenmalig PC Wagenschot
gebeten door de idealen van Jeugd & School over jongeren die dreigden uit de school uit te vallen.
Samen begonnen we met idealisme, realistische ambitie en zeker ook een beetje ‘avant-garde’ te
werken aan de concrete,eigenzinnige uitbouw van de Tijdstap.We leerden ook dat het vlotter gaat
verder te fietsen loodrecht op de windrichting dan frontaal tegen de wind in te vechten. Want
langzaam gaat tegenwind liggen of van richting veranderen met het opkomen van een nieuwe lente.
En bijzonder, het waren onze gedeelde waardering voor elke jongere, ons geloof in authentieke
kracht van jonge mensen, ons vertrouwen in de overdraagbaarheid van onze idealen die ons kracht
gaven om de Tijdstap te blijven creëren.
Zoveel jaren na datum, twee jaar terug, wilden we wel eens weten hoe externe specialisten naar de
Tijdstap zouden kijken en welke de werkzame elementen zijn. Prof. Dr. Franky d’Oosterlinck,
directeur van het Orthopedagogisch Observatie en Behandelingscentrum (OOBC) ‘Nieuwe Vaart’ en
gastprofessor aan de UGent en Stijn Vandevelde,docent orthopedagogiek bij de vakgroep
Orthopedagogiek van de Universiteit Gent werden geboeid door het verhaal van De Tijdstap. Onze
vraag werd hun project. Het resultaat van deze samenwerking volgt meteen.
Voor meer informatie over Jeugd & School, de verschillende domeinen waarop we actief zijn, voor de
visie, neem je een kijkje op www.jeugdenschool.be

