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Beeldenstorm vzw - Begroting 2017
Inkomsten
Subsidies

VGC Stedenfonds
- Personeel

90.000,00

- Werking

90.000,00

VGC Non-profit geco’s
VGC Onderwijs
- Personeel

15.375,00

- Werking

5.125,00

Investeringssubsidies
Actiris geco’s

3.000,00

20.500,00
4.381,00
110.000,00

PIOW

69.000,00

Soc. fonds soc.-cult. werk Sociale Maribel
Soc. fonds soc.-cult. werk VIA-akkoorden

12.900,00
3.900,00

Soc. fonds soc.-cult. werk
Deeltijds leren/werken
Vivo soc. profit

10.800,00
336,00

Gem. And. Cultuurprojecten
Gem. And. Samenlevingsopbouw

Omzet

180.000,00

5.000,00
2.500,00

Gem. And. Wijkcontract Passer

33.000,00

Eigen inkomsten

55.600,00

OCMW Anderlecht

455.317,00

4.400,00
60.000,00

Totaal inkomsten

515.317,00

22/04/2017
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Uitgaven
Goederen
en diensten

Bezoldigingen

Aankoop grond- en hulpstoffen
Aankoop diensten
Diensten en diversen
- Onderhoud en herstellingen gebouwen en
machines, huur installaties en materiaal
- Klein gereedschap
- Drukwerk, kantoorbehoeften en
computertoebehoren
- Vervoerskosten en brandstof
- Erelonen, artistieke prestaties en
vergoedingen kunstenaars
- Boekhoudkosten
- Verzekeringen
- Documentatie, lidmaatschap,
auteursrechten
- Voeding, drank, representatie
- Post en telecommunicatie
- Public relations
- Sociaal secretariaat
Bezoldigingen en soc. lasten
- Brutolonen
- Woonwerkverkeer
- RSZ werkgever
- Andere (ongevallen wetsverzekering,
externe medische dienst, bijscholing)

Investeringen

Afschrijvingen

Andere

Financiële kosten

Totaal uitgaven

26.500,00
3.000,00

15.600,00
6.000,00
8.000,00
7.000,00
31.132,00
2.800,00
8.500,00
3.500,00
8.000,00
5.300,00
1.200,00
5.000,00

131.532,00

284.700,00
6.000,00
66.985,00
6.000,00

363.685,00

15.100,00

15.100,00

5.000,00

5.000,00

515.317,00

22/04/2017
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Deel 2. Verslagformulier: educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse
scholen
schooljaar 2016-2017

JAARVERSLAG

beeldenstorm

2016

www.beeldenstorm.be

Aanvraagformulier voor
subsidies voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen
Aanvraagformulier voor het schooljaar 2016-2017
U
verzendt,
uiterlijk
op
15
mei,
het
aanvraagformulier
naar
"mailto:onderwijs.subsidiesaanbieders@vgc.be" onderwijs.subsidiesaanbieders@vgc.be.
U kunt aanvullend extra informatie als bijlage toevoegen.

HYPERLINK

Gegevens van de aanbieder
Naam

Beeldenstorm

Juridisch statuut

vzw

Ondernemingsnummer

470.247.90

Straatnaam en huisnummer

Bergensesteenweg 145

Postnummer en gemeente

1070 Anderlecht

Rekeningnummer

42001339779154

Website

www.beeldenstorm.be

Contactpersoon

Naam

Nik honinckx

Functie

Artistiek en zakelijk directeur

Telefoonnummer

25234350

E-mailadres

nik.honinckx@beeldenstorm.be

- 479778743

Om een geldig aanvraagformulier in te dienen,
verklaart u zich akkoord met alle
onderstaande voorwaarden. Kruis daarvoor
de vakjes aan.
X

Ik verklaar dat het educatieve aanbod voldoet aan
de voorwaarden zoals vermeld in artikel 3 van het
subsidiereglement.

X

Ik verklaar dat de hieronder verstrekte gegevens
echt en waar zijn. Ik ben bereid om op vraag alle
verstrekte informatie te bewijzen.

     !! 

!

Inhoudelijke gegevens over het educatieve aanbod
Naam van het educatieve aanbod

Beletterd & Betekend

Geef een beknopte omschrijving van het educatieve aanbod en geef aan wat de doelgroep is.
!/$!/,-+#-))!(!//!- !/!'!* 2+- /!-1%!!*/$!)2!-'%*#)05%.$!!(!)!*/!** !
(!!"2!-!( 1* !(!!-(%*# !(!!-'-$/!*$0*.$++(+)#!1%*#*#!+ !*!-.$%((!* !)05%.$!
1+-)!*'+)!**+ -%!'0*./!*-.5+!'!*%*.)!*2!-'%*#)!/ !(!!-'-$/*- !#!.$%'/!
%*./!!'1++- !%*1+!#%*#1*$0*)05%.$!+),+*!*/!!!-./!$!("/1*$!/.$++(&-'+)!* 
'(..!*1*.%..$++()!(!+*!/2!! !$!("/1*$!/&-'+)!* '(..!*1*.%..$++(
$++( (.++' '(..!*1*$!/%*/0'.++- !'+)./1*!('!.$++(%.!-!!*%*/!*.
./0 %!)+)!*/)!/-%*./+-)2-%&(!!- +!(!*!*!%* /!-)!*!!*,(/.'-%&#!*%*!!*+!%!* 
00-/1!-$(
! 0-!* !  # !(!*,!-2!!'+*/1*#!*2!+,!!( !*./+-)+"%*66*1*+*5!,-/*!-+-#*%./%!.
'%* !-!*!*&+*#!-!*1*.$+(!*%** !-(!$/*"0*/%!1*!!*,-+ 0/%!-+* $!//$!)++ 
-!!'/2!/1+(#!*5%&1!-.$%((!* !/!(%!-.
! !- # !!(%..)!*#!./!( 0%//2!!1!-.$%((!* !/!(%!-.
!'!(%&'.+-#*%.!-!*2%&%&#!1+(#             
!(!!-(%*#!*(/!-*!-!**-!$+!"/!1* !,-+ 0/%!+* !-./* !)05%.$!2!-'1+-)!*

    
!'%* !-!*)0.%!-!*!*!3,!-%)!*/!-!*)!/ !./!)$!/(%$)1++-2!-,!*!*)!/1!-.$%((!* !
%*./-0)!*/!* 
!'%* !-!*(!-!*1%!2!#%*#$0*)!/-0)#!1+!(1!-./!-'!*!*(!-!*)05%!'+,!!*%*/!*.!-!
)*%!-!-1-!*
!'%* !-!*)'!*'!**%.)!/1!-.$%((!* !1+-)!*1*)05%!'*+//%!
!'%* !-!*(!-!*!/!-(0%./!-!**-'(*'!*)05%!'!*(!-!** !*'!*!*
,-/!*+1!-'(*'!*)05%!' 
!(!!-(%*#!*(!-!* !!-1-%*#!*%&$!/+)#*)!/'(*'!*)05%!'
1!-2++- !*
!'%* !-!*!-1-!*$+!5!5%$ ++-'(*'!*)05%!''0**!*0%/!*!*(!-!*++'
+,!*/!./*1++- !)05%'(!0%/ -0''%*#!*1** !-!*!*1++-* !-!
)05%!'0(/0-!*
!(!!-(%*#!*!(!1!*#!*+!#!*!*,(!5%!-*$!/.)!*)0.%!-!*
!'%* !-!*(!-!*!!*1+0 %#!-!#!(.!*".,-'!**(!1!*%&$!/)'!*1*
)05%!'!*(!-!*$!/!(*#1*%*5!/+*!*/-/%!!**02'!0-%#$!% %& !
+)#*#)!/'(*'!*)05%!'

   
%* !-!*(!-!*!%#!*1!-$(!*%*/!-,-!/!-!*-!7-!*0%/ -0''!* 
!-/!((!* 
- !*!*
-0/00-
!-/!(1+-)!* #! %$/!*:1!-$(!*:(%! &!./!'./
$-%&1!* 
(0./-!-!*
++- -#!*
-!#%..!-!*
+((#!.(!//!-/!'!*%*#!*'(*'#! %$/!*

    
    

%* !-!*(!-!*#!1+!(!*.#! $/!*!*"*/.%!7*+,!!*,(./%.$!)*%!-0%//!!!( !*
%/-!% %*##-+1!!*"%&*!)+/+-%!'
%.0!!(!20./5%&*,.4$+)+/+-%.$!+),+*!*/
!!-(%*#!*#!-0%'!*!%#!*%*/!-,-!//%!.+)5%$5!("!!( !* /!'0**!*0%/ -0''!*$%!- ++-+*/.//
!!*2%..!(2!-'%*# +!*5!%),-!..%!.+,
(!-!*5!%*/!-,-!/!-!*-!"(!/!-!*!*5%$0%/ -0''!*
+#*%/%!1!+),+*!*/ #!#!1!*.1!-5)!(!*.!(!/!-!*!*#!-0%'!*





     !! 

!

    
 
# %'#$ %#  #! $%! &(&$%! %#! $%! 
  
$#'%!"#% $%& # %&&#
# (# %'#$ $!!#% '#
 !&( 
# $! '!#' !!# 
%!'! ' %#
'#(# ' %#

     
%#!&#  
  $ %%%# #""  
 ! 
$%  # !&  %!!((( $%!# %%# % 

 

 
#*# ' $%$% (  
$"#%# )!   #& $%'!# !%!#$#"#!&%$ ' $# 
$#'# 
# ## 
 $'# 
$$!%!(# '#%$$!%(#'"
!" #!  $" 

Bereik van het educatieve aanbod
Geef hieronder een nauwkeurig beeld van het bereik van het educatieve aanbod tijdens het vorige
schooljaar .
Voor een nieuw educatief aanbod: geef een nauwkeurige raming van het beoogde bereik tijdens het
volgende schooljaar.

KleuterGewoon/
Onderwijsvorm
/lager/secundair/deel buitengewoon
tijds kunstonderwijs

Totaal aantal
Totaal aantal Totaal aantal
deelnemende
deelnemende gerealiseerde
leerlingen
dagdelen,
Brusselse
Nederlandstalige
uitgedrukt in
scholen
halve werkdagen

kleuteronderwijs

gewoon

kleuter

1

24

2

lageronderwijs

gewoon

basis

2

90

44

Secundair

kunst

Kunstsecundair 1

40

10

154

56

TOTAAL

4

Subsidievoorwaarden
Beschrijf de inhoud van het educatieve aanbod en geef daarbij aan in welke mate
het educatieve aanbod voldoet aan elk van onderstaande subsidievoorwaarden.
Vermeld per indicator de concrete doelstellingen en de beoogde resultaten. Geef
ook aan hoe u de realisatie van de beoogde resultaten zal meten.

   !! ""  

"

3.1 Verplichte indicatoren
VOORWAARDE SCHOOLCONTEXT:
Het educatieve aanbod helpt scholen bij de realisatie van de leerplannen, de
eindtermen of de ontwikkelingsdoelen.
Verplichte indicator: Het educatieve aanbod helpt scholen bij de realisatie van de
leerplannen, de eindtermen of de ontwikkelingsdoelen.
"$#$$" & " !"$ $$" $"&%$%&"
$%)##!#"# "' "$" &"'$$"%##$%& $#$$
$%##&"##!#' "$%%#$& &"#" !#$
$#$"&$"" %)#& "$# &"""

Concrete doelstellingen en beoogde resultaten:
   $ '" ! ## &  %)# "!  #$"& ""   &"#
$" $'# $ 
"' "!"# %$  %"$&$# "$#"#&
 ####  #$ " $ &  " $ ) "$#$ &"   "
#$%"% $&!#( #  $' "' "#$%" 
"#$  &  # $ $""   %)# #!# " ) ' "    
%#$"#%#$#$" $$"!"$""$$&"'"
$"$ "$'$$  &"#"$"&$"
"'# $ " ) # $ '" "  #     # &"# $ " &
&"#'" "#&$& "&"!&'",  
 ""$ % & "  ' $$ ) " ' '" &  $#  
$%%"&"##,

Meten van de resultaten:
- Iedere aanvang van de reeks creatieve sessies vereist een voorbereidingsmoment met de betrokken
leerkrachten en kunstenaars met als doel congruentie te vinden met de leerplannen. Na afloop van de
ateliers is er een evaluatiemoment met de betrokken leerkrachten.
- Op het einde van elk atelier is er een reflectiemoment waarbij de leerlingen verwoorden wat ze geleerd
hebben en hoe ze dit kunnen hanteren in hun dagelijks leven. Enkele leerlingen plaatsen dit op de website
van Beletterd & Betekend.

VOORWAARDE TAAL:
Het educatieve aanbod heeft een uitdagend karakter op het vlak van taal. Het legt de
nadruk op het versterken van de taalvaardigheid Nederlands bij de leerlingen en het
positief omgaan met andere talen.
Verplichte indicator: Het educatieve aanbod creëert een taalstimulerende
omgeving met veel kansen tot taalproductie, via interactie met begeleiders en met
andere leerlingen.
 $"# ' "  "#"  $ "#       !  #!# 
#! $ " $  $  $  $ '"$ #$%" & "  "  &"#$"$ %
)&"$" %' "#' "$ !" $' &" ""$$"%
$'&$%' "#'" "'"&"#$ "$#&"
'  & "  &"$   " $   " #!" &    "#$
# # " " #! $  " $ $ "  $ #!"
"% ' $ ! #$& &  "$  "% ' $ " $#  $"#
"#$"#!" ' "$
 $$ &  $"# & "  " #  ' "$ #$# *$" %"    & 
&" #"&  "  #$ " "$#$ $ &" ' "$ # ) #!"  
   !! "" 

"

$"(,--")! + ")"*"+0"+ &+ !" )""#3".")! 2+ %"0 (&+! !&"+ 2,)$0 +,$ ""+ /-" &#&"("." 1&03".(&+$
#%+(")&'(2+%"00")&".&2.$$"/-."(("+/0&*1)"".0!""$")"&!".%"0!"+("+"+!"2".)&0"&02+
%"0(&+!&'!"+/!"0")&"./6")#&/"./0""!/""+(,--")&+$+.%"03.,*%,": 2+""+.0&/0&"("
("16",#1&03".(&+$-%"0"&+!"2+%"00")&".&/".""+$.,"-/$"/-."(3.&'!")"".)&+$"+%"00")&".
%"0"&$"+3".("+")(./3".("/-."("+
/0!".0&"/0"+2".,+!"++ ")"00".! "0"("+!!&"%"0"!".)+!/$".1&("+)/,*$+$/0)
6&'+".+,$.0&/0&"(""+0" %+&/ %"*"!"3".("./+ "")!"+/0,.*2".,+!"+&'%""+2"./ %&))"+!"
,.&$&+"/ "+ %""+ 2( ""+ "-".(0" ("++&/ 2+ %"0 "!".)+!/ - !"6" *"!"3".("./ (1++"+ !"
(&+!"."+ ""+ ".,"- !,"+ 2,,. /-" &#&"(" 2.!&$%"!"+  !+" &+ .+ ,-$"$.,"&! "+
2".+03,,.!")&'("2+%"0+&0")&".%")-0""+%+!'")/".0"40&")2"./0"2&$!*,"03,.!"+

,+ ."0"!,")/0"))&+$"+"+",,$!"."/1)00"+ 
    
6&'+".,-$".& %0,*!"0))"".$&".&$%"&!2+!"(&+!"."+0"2"./0".("++(")"2,,."")!"+ 
"...$0,2".""+)&"#*,+/0".!0$.$)"00"./""0"+6,)"".0/-."("+ &)&,)+!$0,2".%"0)+!
2+!")"00"./3.""+ ,+#)& 0,+0/0001//"+!"/&".)&'("()+("+"+!")")&'("()+("+!"2".%)"+$+
,2". ""+ 2.""*! *++"0'" !0 1&0 )"00"./ "/00 "+ 2+ 2".0"))"+ %,1!0: " )"".(. %0 (.&'$0 !"6"
2".%)"+,,(*""6,!06&'%&".&+!"()/(1++"+,-2".!".3".("+
&".+/0&"!"+!"2".%)"+,,(!"*,$")&'(%"&!,*""+/0. 0"."&+%,1!0""/-."("+6,)/"*,0&"/
,+#)& 0"++!"./6&'+
&'!"+/")("/"//&"6&'+".,,(/-" &#&"("0")&"./3.&'*"0)"00"./3,,.!"+,#()+("+$"3".(03,.!0+
!")$"."/ %,,)."/1)0"".0!&0&+3,,.!0"("+&+$"+ ,))$"/)&"!'"/:
&' !" )"".)&+$"+ 2+ %"0 /" 1+!&. ,+!".3&'/ 6) ". 2".0.,(("+ 3,.!"+ 2+ ""+ )&0".&. 3".( ,#
!$,"(#.$*"+0$"/ %."2"+0&'!"+/".")!,,.),$ ")"".)&+$"+&+0".-."0"."+!&03".("+"+!"."+
!&01!&,2&/1""),(6)".&+$.,"-""+()+($"!& %0.,+!$"*(03,.!"+
".0")&".&/".""+/-" &#&"("+! %02,,.!"0) 
 
"/0.0"+2&""+"-)!"0%"*0&"($"8+0.,!1 "".!!,,.%"02".%)"+ ,#(1+/0"+.)2,."+/!&0
2,.*0"$"2"+2 #(  & $$'$ '"'#$$#$ # 
$& "  & "" & ")
",+!".6,"("+,,(%"0$".1&(2+0)&+2"./ %&))"+!""")!"+!"!&/ &-)&+"/ $.##&0&$.#&/ %,+03".-
##& %"/05-,$.#&":&03,.!0/*"+"/-.,("+"+".3,.!0$"2.$!,*6,2"")*,$")&'(3,,.!"+0"
%".("++"+!&"&+%"0/0.0"")!2,,.(,*"+,("-)!"2+0$.!&/ %"/0.,*&+$"+(,*"++,!
6,)/ (1&/0&/ %" "+ !!8/0&/ %" ,))$"/ 3.&' *"+ 6"". /-"")/ ,*$0 *"0 !" 0) "".)&+$"+
*("+6")#+&"13"3,,.!"+*("+$"!& %0"+*"03,,.!"+!&"6"3&))"("1.&$1&0""+0&'!/ %.&#0+"*"+:
  
"0")1&/0"."+2+*16&"("+!&0&+0".-."0"."+"+2".3,,.!"+&/""+")+$.&'(!"")2+!"6"0")&"./
")"".)&+$"+*("+6")#&*-.,2&/0&"/"+ ,*-,/&0&"/*"03,,.!"+*16&"(&03,.!0/*"+"/-.,("+
.&' (,*0 10,*0&/ % 3,,.!"+/ %0 + ,! !&" &+ +!"." )"//"+ *&+!". $".1&(0 3,.!0 6,)/
*16&()""$.&--"+
  
"+  0)/0&*1)"."+!" ,*$"2&+$ 3,.!0 $" ."7.! !*2 &+0".2&"3/ #+"*"+ 2,& ",2". &' /0,-*,0&,+
#&)*-'"/:
"."$&//"1.,##,0,$.# ,**1+& "".0,,(*"06&'+$.,"-'"!*20)2$#""#"$#
 &' %"0 0")&".  %&)!".&' 1&0"")!"+ "+ #,0,$.#"."+ &/ ". +! %0 2,,. !" "")!0) 2+
03""!&*"+/&,+)"(1+/0"+&'%,."+!"3,,.!"+/ %0")"".)&+$"+/ %.&'2"+,,(""+(,.00"(/0'",2".%"0
-,.0."0 !0 6" $"(,6"+ %""+ ,* 1&0 0" "")!"+ + !"6" 0"(/0 2".3,,.!"+ 6" 30 6" 6&"+ (!.$"
)& %0 !,+(".()"1."+-"./-" 0&"#"+/ %.&'2"+6"3&"2,)$"+/%"+3,.!0#$""")!%,"!"6"-"./,,+6& %
2,")0 30 !"6" -"./,,+ !"+(0 30 6" $.$ + %"* %. 6,1!"+ 2.$"+
"++!".2,,."")!2+0)$".1&(&/!","#"+&+$; "),4<3.&+!")"".)&+$"++$"/-,,.!3,.!"+
,*&+(,.0"6&++"+&"0/,2".6& %6")#0"2".0"))"+0"$"+!" *"."+0"."#)" 0"."+,2".%"00%"*+,,!
.""(03"0,,.""+&+0&"*"/"00&+$0" ."7."+3,.!0!")"".)&+$$"/0&*1)"".!,*0"."#)" 0"."+,2".""+
#&),/,#&/ %"0%"*0&"("+6&'+,#%.$"! %0"+0"2".3,,.!"+

"0"+2+!"."/1)00"+ 
+ %"0 "$&+ 2+ %"0 0")&". 3,.!0 2,.&$" 0")&". ,-$"#.&/0 "+ $"-,)/0 ,# 6" ")"*"+0"+ &+ %1+ "&$"+
)""#3".")!%""+0".1$$"2,+!"+"+!&0(1++"+2".3,,.!"+
 2 + !" ,+0"40 2+ %"0 2".%) 2+ !" ... 3,.!0 ". $"2.$! ,# !" (&+!"."+ ,+!".01//"+ +&"13"
3,,.!"+$")"".!%""++""+0")&"..,+! &)&,)+!3,.!0$"2.$!,#".*,,&""+)")&'("3,,.!"+
"/0+
&0"(/0#&)*"")!"+()+(3,.!0".""++""./)$$". %02+!"$""1.0"+&//"+0&'!"+/ ")"00".!
"0"("+!"."/1)00"+2"./ %&'+"+,-!"3"/&0""+3,.!"+2,,.6&"+2+ ,**"+0.2+!")"".)&+$"+






 #$ ""# "%"%$& &"##

"  

! & 

VOORWAARDE DIVERSITEIT:
Het educatieve aanbod wordt opgesteld in functie van het diverse en Brusselse
schoolpubliek en maakt leerlingen bewust van de meerwaarde van diversiteit.
Verplichte indicator: Het educatieve aanbod houdt rekening met de verschillende
talige, culturele, etnische, religieuze en sociaal-economische achtergronden van de
leerlingen.
*(#)*("%,("#*)%%"(*)$"(!(*$$*,%%(($%,(" *+*-(!$
,$ * &(%(## $% $  )*##$ %&  "(&"$$$ !+$$$ $*)&+$*$ +*0*
-%($  $  "(!(* -%(* %%!  (+#* %$ %# * $ * ,$   $,$ % * $) 
*"() ,.*($*,%%($+-!%#()$,"+*"$$&(%"#*!*,(%%#*&%(*(**($
$)%##("+0)*(%#$$0-!!()%"&%)*),$!$($4
 ,(-*$,$%$0(*)*$*0 $*$,%%($***,$"("$(+#*$
*%*0"%$*-!!"$")%%!*-"0 $,$*!$$(%&%$()*+$$ 

Concrete doelstellingen en beoogde resultaten:
$$!),()""$*+))$"("$$*(*$-)*)$(+!*"$%&+$,()"-($
$$$$-(,%(#,$.*(#)# "()$$*,%%("!!$$0%($*
($0-"!%#,%"*!$)!( *0*+*$$0-((,%"*$(%&*$
,""$$%$*-!!"$,$"!!$$,+"$,%"+*,$(%&* $)(!),$
*"() $!")&(!$-%($)#$#*!$($#!*",%($)#**"()*)*(*$ 
()&* %&($$ ,%%( "!( $ "!() -(! )#$-(!$ "+)*($ $( "!( %#$ #*
*$)"$")",$$(%&(%)+*&(*$,$(+0) 
"("$$!+$$$0%%!)&"$$,()**,$!+$)*$()$%!%#$ 
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Meten van de resultaten:
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VOORWAARDE BREED LEREN:
Het educatieve aanbod versterkt en verbreedt de leeromgeving van de leerlingen.
Verplichte indicator: Het educatieve aanbod werkt aan een ruime waaier van kennis,
vaardigheden en attitudes binnen een levensechte context die het schoolse leven
overstijgt.
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Concrete doelstellingen en beoogde resultaten:
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Meten van de resultaten:
Het resultaat van de atelierwerking is een weerspiegeling van de opgedane kennis

VOORWAARDE PARTICIPATIE:
Het educatieve aanbod biedt ruimte voor actieve betrokkenheid en ondersteuning
van leraren, leerlingen, ouders en andere partners.
Verplichte indicator: De leerkrachten worden actief betrokken bij de uitwerking
en/of de uitvoering van het educatieve aanbod.
Concrete doelstellingen en beoogde resultaten:
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Meten van de resultaten:
Via tussentijdse- en eindevaluaties.

Niet-verplichte indicatoren:
Het educatieve aanbod stimuleert het gebruik van het Nederlands bij de leerlingen,
schriftelijk of mondeling.
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Het educatieve aanbod hanteert werkvormen die inspraak van leerlingen aanmoedigen
en het voorziet ruimte voor evaluatie door het doelpubliek.
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Het educatieve aanbod stimuleert de leerlingen tot maatschappelijke participatie:
ze worden voorbereid om een actieve rol op te nemen in de samenleving.
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Het educatieve aanbod maakt gebruik van de leef-en leeromgeving van de
leerlingen, het aanbod gaat in interactie met de schoolbuurt, de schoolwijk of
Brussel.
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Het educatieve aanbod bevordert de sociale- en interculturele vaardigheden van de leerlingen en leert
hen omgaan met verschillen.
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Het educatieve aanbod laat leerlingen nadenken over verschillende aspecten van taal en diversiteit,
bijvoorbeeld vooroordelen, omgaan met meertaligheid en verschillen tussen taalgemeenschappen en
culturen.
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Financiële gegevens
De begroting is een raming van alle uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op de realisatie van het educatieve aanbod. De uitgaven en
de inkomsten moeten in evenwicht zijn.
Uitgavenbegroting
In de onderstaande tabel geeft u de uitgavenbegroting van het educatieve aanbod weer. U geeft per uitgavenpost een beknopte verantwoording voor
de uitgaven:
Huisvestingskosten: de huur van een zaal, een tentoonstellingsruimte … waar het educatieve aanbod plaatsvindt;
Administratiekosten: kantoorbenodigdheden, verzend- internet- telefoonkosten …;
Promotiekosten: voor de bekendmaking van het educatieve aanbod bij de Brusselse Nederlandstalige scholen;
Productiekosten: voor de aanmaak van het (didactische) materiaal voor het educatieve aanbod;
Personeelskosten: voor de lonen, de honoraria en de vergoedingen van de medewerkers van het educatieve aanbod. Vul in onderstaande tabel de
volledige personeelskosten van het educatieve aanbod in;
Andere uitgaven

Nummer

Uitgaven

61

Huisvestingkosten

3.000,00 EUR

Onderhoud lokalen

61

Administratiekosten

3.000,00 EUR

Coördinatiekost Artistieke leiding

61

Promotiekosten

3.660,00 EUR

61

Productiekosten

6.680,00 EUR

Drukwerk, verzendingen,
web-site
Organisatie toonmomenten

62

Personeelskosten

45.00,00 EUR

64

Andere uitgaven

5.00,00 EUR

TOTAAL

Bedrag

Verantwoording

Halftijds artistiek medewerker
Inzet onderhouds-, technisch- en
artistiek personeel Beeldenstorm
Werkingsmiddelen aankoop
grondstoffen plastisch materiaal

66.340,00 EUR

Inkomstenbegroting
In de onderstaande tabel geeft u de inkomstenbegroting van het educatieve aanbod weer.
Eigen inkomsten omvatten de eigen inbreng (vb. uit de werkingsmiddelen) en de inkomsten uit de bijdragen van de scholen, de leerlingen….
Bij nummer 73 vult u telkens de gevraagde of de ontvangen subsidie(s) in. U vermeldt voor elke subsidie afzonderlijk de naam van de overheid,
de dienst, de subsidievorm en het subsidiebedrag.

Nummer

Inkomsten

71
72
73

Eigen inkomsten
Sponsoring en publiciteit
Gevraagde subsidie bij VGC-Onderwijs en
Vorming
Subsidie van een ander beleidsdomein van
de VGC:
Subsidie van een ander beleidsdomein van
de VGC:
Andere subsidie bij Nationale loterij
Andere subsidie bij Koning Boudewijn
Stichting
66.340,00 EUR

73
73
73
73
TOTAAL

Bedrag
9.000,00 EUR
850,00 EUR
41.490,00 EUR
0,00EUR
0,00EUR
10.00,00 EUR
5000,00 EUR

Het aanvraagformulier werd ingevuld door
Voor- en familienaam: Nik Honinckx
Functie: Zakelijk en Artistiek Directeur
Datum: 14 Mei 2016
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Tijdens het schooljaar 2016-2017 werd er vooropgesteld om te werken rond het thema Gewapend
Beton, 'nood breekt wet'. Aan de scholen in de buurt werden multidisciplinaire ateliers aangeboden:
verschillende media kwamen aan bod en overlapten elkaar. De ateliers werden ingeleid via
beeldmateriaal, verhalen of een kringgesprek. Bij deze ateliers staan, naast de artistieke vaardigheden,
de mogelijheden om psychosociale en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, voorop.
Er zijn voldoende intellectuele stimuli aanwezig (audiovisueel- en beeldmateriaal, vraagstellingen,
referenties) en er is voldoende mogelijkheid tot taalproductie. Tevens wordt getracht om deze
elementen terug te koppelen aan de leefwereld en het referentiekader van het kind.
De werkjes die de leerlingen maakten werden/worden tentoongesteld in de school.
De voorbereidingen, sfeerbeelden van de ateliers en enkele foto 's van de resultaten kunnen
weergevonden worden op de website www.beeldenstorm.be, item beletterd&betekend.
Anders dan in de aanvraag vermeld, werd er met de scholen van de buurt Scheut rond een buurtproject
gewerkt: de aanleg van een groene en artistieke ontmoetingsruimte in de Van Souststraat. Hier wordt
zowel met kinderen uit het basisonderwijs, secundair beroepsonderwijs en secundair bijzonder onderwijs
rond gewerkt. Dit is een duurzaam en participatief project dat tevens het schoolgebeuren overstijgt. Alle
buurtbewoners kunnen deelnemen aan deze realisatie en zo mee de inrichting van het parkje vorm
geven.
Ontwerp van een spandoek om de zichtbaarheid van de school te bevorderen.
(Gemeentelijke Basisschool De Kleine Geuzen)
Leerlingen van de eerste kleuterklas, tweede leerjaar en vierde leerjaar werkten samen aan het ontwerp
van een spandoek (100 cmx 100 cm) om aan de ingang van de school te plaatsen.
2dagdelen/ 2 ateliers voor 1e kleuterklas
Atelier beeld: experimenteren met verf en speelgoed.
Atelier beeld: achtergrond schilderen.
2 dagdelen/2 ateliers voor leerjaar 2
- Atelier beeld: zelfportret tekenen door te voelen en elkaars portret schilderen.
– Atelier beeld: typografie: letters in verschillende groottes en diktes tekenen en versieren. Zo wordt de
naam van de school geschreven.
2 dagdelen/2 ateliers voor leerjaar 4
- Atelier beeld: introductie in de grafische vormgeving 'van grotkunst tot Keith Haring'. Beeldend
onderzoek naar grafisch werken met lijn en vorm, zowel figuratief als abstract.
– Atelier beeld: tekenen van de elementen die je in de stad vindt.De leerlingen ontwerpen zo samen
een map van de school. Wat is er allemaal in de buurt van de school, wat is belangrijk voor de school of
wat vinden zij belangrijk?
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Hangende Tuin Van Scheut
(Gemeentelijke Basisschool Scheut, School voor verzorging Nightingale, Buitengewoon Onderwijs
Cardijnschool)
De leerlingen uit het basis- secundair- en buitengewoon onderwijs volgden ateliers waarbij ze werkjes in
keramiek maakten, mozaïeken voor zitbanken, affiches... om het pleintje dat voor de school ligt te
verfraaien.
2 dagdelen/ 2 ateliers (van 2 uur)voor vierde, vijfde en zesde leerjaar (GBS Scheut)
Atelier beeld: basistechnieken keramiek leren en figuren in klei maken.
Atelier beeld: druktechnieken en een slogan voor het park verzinnen en uitbeelden (fotograferen). Een
affiche maken met de prints, foto en de slogan.
1 dagdeel/2 ateliers (van 1uur) voor vierde, vijfde en zesde leerjaar.
Atelier beeld: emailleren van de sculpturen in keramiek.
Atelier beeld: mozaïek maken om voor de voorgevel of een interieur te presenteren.
2 dagdelen/2 ateliers voor secundair jaar 3 (Nightingale)
1 dagdeel/1 atelier voor buitengewoon onderwijs (Cardijnschool)
Atelier beeld en media
(Gemeentelijke Basisschool School Dertien)
Leerlingen van het zesde leerjaar volgden een reeks ateliers in verschillende disciplines.
6 dagdelen/8 ateliers
Atelier muziek/beeld: beluisteren en bespreken van verschillende genres (jazz, hiphop, klassiek, metal...)
Beeldend onderzoek naar vorm, lijn, kleur en de emoties die deze kunnen oproepen.
Atelier beeld: sculpturen maken. Bedenk nieuwe wetten voor een nieuw land en maak en monument
om deze te belichamen.
Atelier media: fotografische reproducties van bekende, en minder bekende, schilderijen. maken. De
kinderen zoeken de juiste kledij, camerastandpunt, lichtinval...
Atelier muziek (1 uur): het aanleren van ritmes.
Atelier media (1 uur): introductie in de filmkunst via stop-motion techniek en pixelatie..
Atelier beeld: Vertrekkend van 'het schilderij Guernica' maak je tekeningen over wat je boos maakt.
Atelier media: inleiding, vertoning en nabespreking van 'Klokkenluiders'.
Nood breekt wet: Picasso
(Basisscholengemeenschap Sint-Pieter en Sint-Guido)
De leerlingen werden ondergedompeld in het eigenzinnig oeuvre van Picasso. Het vijfde en zesde
leerjaar combineerde dit met het bekijken van een film (regie en productie van Beeldenstorm vzw) over
mensen die opgroeiden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Anderlecht. Na de film konden de
leerlingen in dialoog gaan met de ouderen.
4 dagdelen/6 ateliers voor leerjaar 3
Atelier beeld/media (3 maal): Picasso 's tekeningen: lijntekeningen maken in potlood, in de lucht, met
ijzerdraad en via lightpainting
Atelier beeld (3 maal): collages en assemblages maken.
2 dagdelen/4 ateliers voor leerjaar 5 en leerjaar 6
Atelier media (video): Bekijken van getuigenissen over over het opgroeien in Anderlecht tijdens
Wereldoorlog Twee.
Atelier beeld: Vertrekkend van het schilderij 'Guernica' tekenen we wat ons boos maakt en hoe we dit
beeldend kunnen weergeven.
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Atelier dans
(Vrije Basisschool Voorzienigheidsschool)
De leerlingen maakten kennis met hedendaagse dans.
2 dagdelen/4 ateliers van 1 uur: 2 ateliers (van een uur) voor leerjaar 5 en 2 ateliers (van een uur) voor
leerjaar 6
Atelier dans (1 uur): oefeningen op coördinatie, beweging en ritme
Atelier dans: oefeningen op coördinatie, beweging en ritme
Atelier dans en media
(Gemeentelijke Basisschool Kameleon)
De leerlingen genoten van dansateliers en media-ateliers.
2dagdelen/2 ateliers voor leerjaar 5
Atelier dans: oefeningen op coördinatie, beweging en ritme
Atelier dans: exploratie van het lichaam in de ruimte, eenvoudige choreografieën.
3 dagdelen/3 ateliers voor leerjaar 6
Atelier dans: oefeningen op coördinatie, beweging en ritme
Atelier media: fotografische reproducties van bekende, en minder bekende, schilderijen. maken. De
kinderen zoeken de juiste kledij, camerastandpunt, lichtinval... Stop-motion filmpjes maken.
Atelier media introductie in de filmkunst via stop-motion techniek en pixelatie..
          
In deze reeks ateliers vlieg je met een imaginair ruimteschip van 'kunstplaneet' tot 'kunstplaneet' en
ontdek je verschillende kunstenaars en kunststromingen.
10 ateliers/ 10 dagdelen voor tweede kleuterklas en voor de derde kleuterklas (Gemeentelijke
Basisschool Kameleon) Atelier beeld: spel 'de wereld van een kunstenaar' spelen waarbij de kinderen
verschillende kunstenaars bespreken en werkjes creëren in verschillende materialen en disciplines
(tekening met touw, expressief met de stem, het lichaam en het gelaat, collages maken).
Atelier beeld: 'de vormenplaneet': ontdek, beeld uit en gebruik verschillende vormen ontleed aan het
werk van W. Kandinsky.
Atelier beeld: aan de slag met geometrische vormen (inspiratie W. Wauman)
Atelier video: 'nieuwe vormfiguren': animatiefilmpjes via stop-motion en pixelatie.
Atelier beeld: 'vliegensvlugge planeet': via collage, wasco en krastechnieken fantastische vogels maken.
Atelier beeld (2 ateliers van 2 uur): 'uitvindingen op vliegensvlugge planeet' Geïnspireerd op het werk
van Panamarenko maken de kinderen een vliegmachine.
Atelier beeld: 'nieuwe vormen': werken met contouren van objecten en recupmateriaal, experimenteren
met composities.
Atelier beeld: 'licht en donker' collages maken van nachtdieren en schilderen met lichte en donkeren
kleuren.
Atelier beeld: 'nachtdieren' maken in klei.
3 dagdelen/3 ateliers voor leerjaar 1 (Gemeentelijke Basisschool Dertien)
Atelier beeld: spel 'de wereld van een kunstenaar' spelen waarbij de kinderen verschillende kunstenaars
bespreken en werkjes creëren in verschillende materialen en disciplines (tekening met touw, expressief
met de stem, het lichaam en het gelaat, collages maken).
Atelier beeld: 'de vormenplaneet': ontdek, beeld uit en gebruik verschillende vormen ontleed aan het
werk van W. Kandinsky
Atelier video: 'nieuwe vormfiguren': animatiefilmpjes via stop-motion en pixelatie.
3dagdelen/3 ateliers voor leerjaar 5 (Gemeentelijke Basisschool Dertien)
Atelier beeld: spel 'de wereld van een kunstenaar' spelen waarbij de kinderen verschillende kunstenaars
bespreken en werkjes creëren in verschillende materialen en disciplines (tekening met touw, expressief
met de stem, het lichaam en het gelaat, collages maken).
Atelier beeld: 'de vormenplaneet': ontdek, beeld uit en gebruik verschillende vormen ontleed aan het
werk van W. Kandinsky
Atelier video: 'nieuwe vormfiguren': animatiefilmpjes via stop-motion en pixelatie.
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De voorbereiding van een atelier (aan de start van het schooljaar) gebeurde op basis van de
toepasselijke eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Naast de muzische eindtermen, boden de ateliers de
mogelijkheid om rond taal, sociale vaardigheden, leren leren, ICT te werken.Dit kon zijn invloed hebben
op de keuze van de didactische werkvorm voor de start van een atelier of de benadering van de
thematiek.
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De ateliers worden georganiseerd in het Nederlands en bieden de mogelijkheid om op een speelse en
spontane manier met de taal om te gaan. Dit werkt stimulerend voor de leerlingen en versterkt hun
zelfvertrouwen. Aan de begeleiders wordt opgedragen om te waken over een correct taalgebruik. Als
kinderen onderling spontaan een andere taal met elkaar beginnen te spreken, benadrukken we het
positieve van de meertaligheid en beklemtonen we dat er tijdens de ateliers Nederlands met elkaar
gesproken wordt. Via vraaggesprekken stimuleert de begeleider het gebruik van het Nederlands van het
kind. Tijdens de ateliers zelf is er steeds een koppeling naar het waarom, hoe... van een artistieke keuze
of uitwerking. Leerlingen worden hier persoonlijk op aangesproken, zodat er een dialoog ontstaat. Op
het einde van het atelier is er een groepsgesprek waarbij de leerlingen het atelier, het eigen werk en
elkaars werk bespreken.



     
         
     

      
          
De leerlingen vullen bij de aanvang van een eerste atelier een 'stel je voor' boekje waar er onder meer
gepolst wordt naar de origine van de leerlingen. Dit worden samen besproken en aangeduid op een
wereldkaart.
Omdat er vaak nieuwkomers in de klassen zijn of kinderen die het Nederlands niet als moedertaal
hanteren, vragen we ook vaak naar een vertaling in een andere taal. (Voorbeeld Hallo bij de eerste
kennismaking.)
Naast de artiesten verbonden aan Beletterd & Betekend, die het Nederlands gebruiken als omgangstaal
zijn er nog artistieke- en technische medewerkers aan Beeldenstorm verbonden. Op deze medewerkers
kunnen kinderen beroep doen voor specifieke vaardigheden. Zij hebben verschillende origine en
hebben vaak een beperkte kennis van het Nederlands. Kinderen worden aangemoedigd om deze
medewerkers een woordje Nederlands aan te leren.



   
      

    
       



We trachten zowel door de inhoudelijke invulling, de contacten met de begeleiders en de verwijzingen
naar kunstenaars die als inspiratie dienden voor de ateliers, steeds een brug naar de leefwereld van het
kind te maken. Hierbij hechten we steeds belang aan taal en leergierigheid, zelfontwikkeling en ook aan
socio- en emotionele vaardigheden. Kunstbeleving doet je nadenken over de wereld en jou plaats
hierin. Via de ateliers reiken we kinderen de tools aan om eigen interpretaties en reflecties over zichzelf
en de wereld cognitief en creatief te verwerken en deze toe te passen op domeinen buiten de
schoolcontext. Vertrekkend van het thema 'nood breekt wet' vertekken we van kunstenaars die tegen de
stroom ingaan, 'anders' zijn… Zo worden leerlingen geïntroduceerd in de (hedendaagse) kunst en wordt
dit discours voor hen toegankelijk gemaakt.
Tijdens de ateliers was het vertrekpunt vaak 'het heft in eigen handen nemen': nieuwe wetten
ontwikkelen voor een nieuw land, zelf een boek samenstellen, zelf je protest verbeelden, zelf een parkje
inrichten...
Door de kruisbestuiving maken de leerlingen ook kennis met verschillende disciplines tijdens één atelier.
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Voor de aanvang van de ateliers wordt er een voorbereidingsmoment getroffen met de directie en/of de
leerkrachten van de betrokken klas of school. Zo kunnen zij thema 's en accenten aankaarten die in de
ateliers verwerkt worden. Tijdens de ateliers wordt de leerkracht gestimuleerd om actief deel te nemen.
Voorbeeld: tijdens de kennismakingsronde stelt ook de leerkracht zich voor, de leerkracht beeldt mee
iets uit, de leerkracht gaat zelf beeldend aan de slag of ondersteunt de leerlingen...
Dit is mede afhankelijk van de motivatie van de leerkracht zelf.
Na afloop wordt er bij de leerkracht gepolst of hij/zij tevreden is over de samenwerking en de invulling
van de ateliers.
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Bij wijze van kennismaking vullen de leerlingen 'stel je voor' boekjes in, waarbij ze vraagjes
beantwoorden over de gezinssamenstelling, hobby 's, toekomstig beroep...
De inleiding van het atelier gebeurd verbaal. Dit kan het samen bespreken van een filmpje, foto of boek
zijn, een filosofisch gesprek, een (schriftelijke) brainstorm...
Tijdens het atelier trachten we de Nederlandse taal te integreren in het proces.
Voorbeeld:
- In het atelier 'schilderijen uitbeelden en fotograferen' schrijven de leerlingen een beschrijving van het
schilderij neer en verzinnen er een verhaal bij in enkele regels.
- Leerlingen bedenken 'nieuwe wetten' en schrijven deze neer op 'perkament'.
- Leerlingen bespreken bekende slogans, vinden er zelf één uit en maken hier een affiche mee.
Leerlingen maken ook kennis met een nieuwe- of niet-alledaagse woordenschat eigen aan de artistieke
discipline: cadrage, clair-obscuur, contour, contrast, camerastandpunt...
Enkele leerlingen vullen tijdens het atelier een evaluatie in op de Beletterd en Betekend website. Na
afloop is er steeds een bespreking waarbij er samen op het atelier wordt teruggeblikt.
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Enkele leerlingen vullen tijdens het atelier een evaluatie in op de Beletterd en Betekend website. Na
afloop is er steeds een evaluatie waarbij er samen op het atelier wordt teruggeblikt of vooruitgeblikt.
Eventueel kan zo een atelier aangapast worden. Door goede contacten tussen de begeleiding en de
kinderen is er voldoende ruimte waarbij kinderen zich kunnen uiten over de aard en het verloop van de
ateliers. 'Iets' willen veranderen aangemoedigd. Het vormt immers een onderdeel van het muzische
leerproces.
De leerlingen die het vorige schooljaar meewerkten aan de dansfilm 'Klokkenluiders' zagen dit
schooljaar de film met de klas en meester op groot scherm. Nadien werd een uitvoerige nabespreking
voorzien waarbij er teruggeblikt werd op de samenwerking en het realisatieproces. Deze input nemen
we mee naar toekomstige realisaties.

    
     
Vanuit de atelierervaring groeit het bewustzijn naar teamwerk. Leerlingen leren de eigen mogelijkheden
kennen en die van anderen. Ze worden via de werking in de ateliers aangezet tot het nemen van
initiatief en verantwoordelijkheid binnen een groep. Voorbeelden:
     !! 

 !

- Leerlingen bedenken 'nieuwe wetten' en schrijven deze neer op 'perkament'.
- Leerlingen werken samen voor de realisatie van een filmpje of foto en voeren de bijhorende beroepen
uit: cameraman, regisseur, regie-assistent, scenograaf... uit.
- Leerlingen realiseren de kinderen kunstwerken die geplaatst zullen worden op het pleintje in de buurt
voor het buurtproject 'Hangengde Tuin van Scheut'. Ze maken ook affiches om het belang van groen in
de stad aan te kaarten. Op een schaalmodel van het parkje en het meubilair bepaalden de leerlingen, in
samenspraak, de inrichting van het parkje.

            
           



 

 

Het project Beletterd & Betekend sluit aan met twee brede schoolprojecten: Brede school Kuregem en
Brede school Hartje Anderlecht. Door de samenwerking met de coördinatoren van deze werkingen
trachten wij ons 'breed' te profileren naar de buurt. Beeldenstorm biedt ook naschoolse- en vakantie
ateliers aan, waar dezelfde begeleiding aanwezig is. We trachten de leerlingen te laten doorstromen
naar deze activiteiten. Ook tracht Beeldenstorm aanwezig te zijn op presentatiemomenten in de school,
buitenspeeldag...
Werkjes worden getoond op presentatiemomenten in Beeldenstorm of in het het buurthuis. Voor het
buurtproject 'Hangende Tuin van Scheut' namen ouders deel aan naschoolse ateliers en namen ook
andere vzw's die in de buurt gevestigd zijn deel aan de ateliers zoals, vzw De Boei Centrum Ambulante
Diensten. Deze werken werden samen getoond tijdens een toonmoment in Gemeentelijke Basisschool
Scheut en in het buurthuis. Met de mensen van vzw De Boei maakten we ook een reportage in de
schoolomgeving waar ouders, leerkrachten en kinderen geïnterviewd werden omtrent het project. Zo
leiden de ateliers met de leerlingen naar een dynamisch project waarbij de hele buurt geëngageerd
wordt.

     
     



      

 

   



In het algemeen nemen de leerlingen spontaan deel aan een positief groepsproces. Het is ook aan de
begeleiding om het goede voorbeeld te geven en met empathie en enthousiasme elke leerling te
benaderen. Bij wijze van kennismaking zeggen we onze naam en ook iets 'waar ik goed in ben'. Als
leerlingen moeilijkheden ondervinden om hierop te antwoorden, wordt er gevraagd wat ze graag doen,
want 'meestal als je iets graag doet, ben je er ook goed in' of vragen we aan de medeleerlingen om te
helpen.
Door 'het samen creëren te stimuleren, spreken de leerlingen elkaar aan op hun talenten en
vaardigheden. Dit werkt zeer versterkend voor de groepsdynamiek. Leerlingen worden ook
aangespoord om assertief hun eigen mening te verwoorden, ook als dit tegen de stroom in gaat. Het
samen bekijken en tentoonstellen van de werkjes biedt hen en hun omgeving een spiegel voor van de
diversiteit aanwezig in de klas.
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Basisschool De kleine Geuzen.
Leerlingen van de eerste kleuterklas, tweede leerjaar en vierde leerjaar ontwierpen
samen een spandoek (100 cmx 100 cm) om aan de ingang van de school te plaatsen.
2 dagdelen/ 2 ateliers voor 1e kleuterklas
Atelier beeld: experimenteren met verf en speelgoed
Atelier beeld: achtergrond schilderen
2 dagdelen/2 ateliers voor leerjaar 4
- Atelier beeld: Introductie in de grafische vormgeving van grotkunst tot Keith Haring. Beeldend
onderzoek naar grafisch werken met lijn en vorm, zowel figuratief als abstract.
– Atelier beeld: tekenen van de elementen die je in de stad vindt.
1 dagdeel/1 ateliers voor leerjaar 2
- Atelier beeld: Introductie in de grafische vormgeving van grotkunst tot Keith Haring. Beeldend
onderzoek naar grafisch werken met lijn en vorm, zowel figuratief als abstract.
2016-2017

Ateliersessies. Telkens 1
sessie in de VM.

Dagdelen

Ateliersessies

Participaties

september

12, 14, 15, 26, 27

5

5

80

20

1

1

17

6

6

97

oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni
TOTAAL

Profielen Basisschool De Kleine geuzen 2016
School

Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Kleine Geuzen

42

7,37j (gem.)

M: 42,86%
V: 57,14%

Ja: 69,05%
Neen: 2,38%
Gn Antw: 28,57%

Origine Ouders

Geboorteland kind

Origine Ouders

Geboorteland kind

Woonplaats

België: 23,81%
Albanië: 2,38%
Armenië: 1,19%
Brazilië: 2,38%
Congo: 10,71%
Frankrijk: 3,57%
Italië: 1,19%
Marokko: 8,33%
Pakistan: 2,38%
Portugal: 1,19%
Togo: 1,19%
Turkije: 1,19%
Gn Antw.: 40,48%

België: 73,81%
Brazilië: 2,38%
Congo: 4,76%
Frankrijk: 2,38%
Griekenland: 2,38%
Italië: 2,38%
Marokko: 2,38%
Nederland: 2,38%
Pakistan: 2,38%
Gn Antw.: 4,76%

België: 23,81%
Albanië: 2,38%
Armenië: 1,19%
Brazilië: 2,38%
Congo: 10,71%
Frankrijk: 3,57%
Italië: 1,19%
Marokko: 8,33%
Pakistan: 2,38%
Portugal: 1,19%
Togo: 1,19%
Turkije: 1,19%
Gn Antw.: 40,48%

België: 73,81%
Brazilië: 2,38%
Congo: 4,76%
Frankrijk: 2,38%
Griekenland: 2,38%
Italië: 2,38%
Marokko: 2,38%
Nederland: 2,38%
Pakistan: 2,38%
Gn Antw.: 4,76%

Aalst: 2,38%
Anderlecht: 2,38%
Brussel: 2,38%
Ganshoren: 9,52%
Jette: 33,33%
Koekelberg: 2,38%
Laken: 4,76%
Molenbeek: 7,14%
St.-J-t-Node: 2,38%
Wolvertem: 2,38%
Gn Antw.: 30,95%
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Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Samenstelling gezin

Huis: 14,29%
App.: 30,95%
Gn Antw: 54,76%

1: 2,38%
2: 45,24%
3: 9,52%
4: 7,14%
5: 7,14%
>8: 9,52%
Gn Antw: 19,05%

Bediende: 7,14%
Student: 5,95%
Werkloos: 5,95%
Werkt: 30,95%
Zelfstandig: 1,19%
Gn Antw.: 48,81%

Christen: 7,14%
Moslim: 14,29%
Zedenleer: 2,38%
Atheïst: 2,38%
Sikhisme: 2,38%
Gn Antw.: 71,43%

Getrouwd: 35,71%
Alleenstaand: 4,76%
Gn Antw.: 59,52%

Hoeveel thuis?

Taal thuis

KIK Toekomstig beroep

2: 7,14%
3: 21,43%
4: 26,19%
5: 21,43%
6: 4,76%
7: 4,76%
Gn Antw: 14,29%

Nederlands: 12,50%
Frans: 47,92%
Engels: 2,08%
Arabisch: 8,33%
Albanees: 2,08%
Italiaans: 2,08%
Pakistaans: 2,08%
Portugees: 4,17%
Swahili: 2,08%
Turks: 4,17%;
Gn Antw.: 12,50%

/

Vrije tijd (1)

Advocaat: 2,22%
Ballet: 6,67%
Basket: 2,22%
Dierenarts: 4,44%
Dokter: 11,11%
Drummer: 2,22%
Juf: 8,89%
Kinderarts: 2,22%
Kinderverzorgster: 2,22%
Kraanbediener: 2,22%
Modeontwerper: 2,22%
Pianist(e): 2,22%
Politie: 6,67%
Schoenverkoper: 2,22%
Striptekenaar: 2,22%
Topmodel: 2,22%
Voetballer: 8,89%
Gn Antw.: 28,89%

Familie: 3,70%
Fietsen: 1,23%
Muziek: 12,35%
Naaien: 1,23%
Oefenen: 1,23%
Park: 8,64%
Rust: 3,70%
Speeltuin: 2,47%
Spelen: 12,43%
Sport: 16,05%
Studie: 6,17%
TV: 13,58%
Voetbal: 2,47%
Vrienden: 2,47%
Walibi: 1,23%
Werken: 1,23%
Winkelen: 1,23%
Gn Antw: 8,64%

Instrument (2)

Sport (3)

Friet? (4)

Gitaar: 18,75%
Piano: 27,08%
Keyboard: 2,08%
Drum: 6,25%
Viool: 2,08%
Trompet: 2,08%
Fluit: 2,08%
Gn Antw: 39,58%

Acrobatie: 2,22%
Badminton: 2,22%
Ballet: 2,22%
Basket: 6,67%
Boksen: 2,22%
Fietsen: 4,44%
Hiphop: 2,22%
Karaté: 2,22%
Lopen: 4,44%
Judo: 2,22%;
Skaten: 2,22%
Tennis: 2,22%
Turnen: 2,22%
Voetbal: 6,67%
Zwemmen: 2,22%
Gn Antw.: 53,33%

Ja: 47,83%
Aardbei: 2,17%
Fruit: 2,17%
Lasagne: 4,35%
Olijf: 2,17%
Scampi: 2,17%
Spaghetti: 6,52%
Pannenkoek: 2,17%
Pita: 2,17%
Popcorn: 2,17%;
Rijst: 2,17%
Snoep: 2,17%
Gn Antw.: 21,74%

(1) 81 verschillende antwoorden; (2) 48 antwoorden; (3) 45 antwoorden; (4) 46 antwoorden.
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Profielen Basisschool De Kleine geuzen 2017
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

17*

6,87j gem.

M: 43,75%
V: 56,25%

Ja: 37,50%
Gn Antw: 62,50%

België: 3,12%
Albanië: 6,25%
Pakistan: 3,12%
Turkije: 3,12%
Gn Antw: 84,37%

België: 81,25%
Frankrijk: 6,25%
Griekenland: 6,25%
Congo: 6,25%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Molenbeek: 6,25%
Jette: 37,50%
Laken: 6,25%
Gn Antw.: 50%

Gn Antw: 100%

1: 6,25%
2: 26,25%
3: 6,25%
4: 6,25%
5: 12,50%
Gn Antw: 37,50%

Dokter: 3,12%
Poets: 3,12%
Student: 6,25%
Werkloos: 3,12%
Werkt: 6,25%
Gn Antw: 78,12%

Religie

Samenstelling gezin

Hoeveel thuis?

Taal thuis (1)

KIK

Katholiek: 6,25%
Islam: 6,25%
Sikhisme: 6,25%
Gn Antw: 81,25%

Getrouwd: 43,75%
Gn Antw: 56,25%

2: 18,75%
3: 18,75%
4: 31,25
5: 18,75%
6: 6,25%
7: 6,25%

Nederlands: 11,76%
Frans: 41,18%
Portugees: 5,88%
Albanees: 5,88%
Arabisch: 17,65%
Turks: 5,88%
Gn Antw: 11,76%

Neen: 100%

Toekomst (2)

Vrije tijd (3)

Instrument

Sport

Graag friet?

Ballet: 5,56%
Dokter: 5,56%
Juf: 11,11%
Piano: 5,56%
Schoenen: 5,56%
Topmodel: 5,56%
Voetbal: 11,11%
Zang: 5,56%
Gn Antw: 44,44%

Dans: 9,52%
Leren: 4,76%
Park: 4,76%
PC: 4,76%
Spelen: 23,81%
Sport: 19,05%
TV: 9,52%
Zwem: 14,29%
Gn Antw: 9,52%

Gitaar: 12,50%
Piano: 18,75%
Gn Antw: 68,75%

Ballet: 6,25%
Fietsen: 6,25%
Lopen: 6,25%
Voetbal: 6,25%
Gn Antw: 75%

Ja: 56,25%
Fruit: 6,25%
Snoep: 6,25%
Gn Antw.: 31,25%

*1 persoon geen boekje ingervuld, dus berekend op 16 deelnemers.
(1): 17 verschillende antwoorden; (2): 18 antwoorden; (3): 21 antwoorden.
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Gemeentelijke Basisschool Scheut.
De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar volgden elk 3 ateliers waarbij ze
werkjes in keramiek maakten, mozaïeken voor zitbanken, affiches... om het pleintje dat
voor de school ligt te verfraaien.
2dagdelen/ 2 ateliers (van 2 uur)voor vierde, vijfde en zesde leerjaar

Atelier beeld: figuren in klei maken.
Atelier beeld: druktechnieken, affiche maken.
1 dagdeel/2 ateliers (van 1uur) voor vierde, vijfde en zesde leerjaar.

Atelier beeld: schilderen van de figuren.
Atelier beeld: mozaïek maken.
2016-2017

Ateliersessies, telkens 4
sessies gedurende de dag

Dagdelen

Ateliersessies

Participaties

oktober

3, 6, 17, 27

8

16

116

november

7

2

4

26

10

20

142

september

december
januari
februari
maart
april
Mei
juni
TOTAAL
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Profielen Gemeentelijke Basisschool Scheut
Aantal Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Woonplaats

58

M: 60,34%
V: 40,66%

Ja: 65,52%
Neen: 6,90%
Soms: 18,97%
Gn Antw: 8,62%

België: 18,10%
Marokko: 37,07%
Congo: 1,72%
Kosovo: 3,45%
Pakistan: 3,45%
Albanië: 5,17%
Portugal: 0,86%
Italië: 0,86%
Turkije: 6,03%
Angola: 1,72%
Griekenland: 0,86%
Gn Antw.: 20,69%

Anderlecht: 34,48%
Brussel: 5,17%
Dilbeek: 1,72%
Molenbeek: 3,45%
Roosdaal: 1,72%
Woluwe: 1,72%
Gn Antw: 51,72%

9,71j
(gem.)

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Gezin

Huis: 36,21%
App.: 44,83%
Gn Antw: 18,97%

1: 3,45%
2: 27,59%
3: 22,41%
4: 15,52%
5: 8,62%
6: 8,62%
7+: 10,34%
Gn Antw: 3,45%

Arbeider: 0,86%
Bediende: 0,86%
Werkt: 50%
Werkloos: 19,83%
Gn Antw.: 28,45%

Islam: 24,14%
Katholiek: 1,72%
Gn Antw: 74,14%

Getrouwd: 43,10%
Alleenstaand: 5,17%
Meer generaties: 5,17%
Gn Antw.: 46,55%

Hoeveel thuis?

Taal thuis (1)

KIK

Toekomstig beroep (2)

Vrije tijd (3)

3: 8,62%
4: 22,41%
5: 31,03%
6: 15,52%
7: 6,90%
8: 5,17%
Gn Antw: 10,34%

Nederl.: 4,95%
Frans: 39,60%
Engels: 0,99%
Arab: 31,68%
Spaans: 4,95%
Italiaans: 0,99%
Portugees: 0,99%
Grieks: 0,99%
Pakistaans: 0,99%
Turks: 3,96%
Albanees: 3,96%
Slowaaks: 0,99%
Urdu: 0,99%
Gn Antw.: 3,96%

Ja: 24,14%
Nee: 75,86%

Apotheek: 4,62%
Architect(e): 4,62%
Bejaardenhulp: 1,54%
Brandweer: 1,54%
Boer: 1,54%
Dokter: 21,54%
Juf: 10,77%
Kapster: 1,54%
Komiek: 1,54%
Militair: 1,54%
Mode: 4,62%
Piloot: 3,08%
Politie: 6,15%
Rijk: 1,54%;
Schrijver: 1,54%
Secretaresse: 1,54%
TV-man: 4,62%
Verkoper: 3,08%
Voetballer: 3,08%
Wetenschap: 1,54%
Zang: 1,54%
Gn Antw.: 16,92%

Atelier: 1,64%
Buiten: 7,65%
Eten: 1,64%
Fiets: 4,37%
Familie: 1,64%
Kik: 4,37%
Koken: 2,19%
Knutsel: 2,19%
Lezen: 3,28%
Muziek: 5,46%
Oefenen: 1,09%
PC: 6,01%
Rommelmarkt: 0,55%
Schapen: 0,55%
Slapen: 2,19%
Spelen: 8,20%
Sport 15,85%
Studie 9,84%
Teken: 2,19%
TV: 13,11%
Vrienden: 1,09%
Werk: 2,19%
Gn Antw.: 2,73%

     !! 
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Instrument

Sport (4)

Graag friet? (5)

Blokfluit: 1,72%
Gitaar: 24,14%
Piano: 22,41%
Alles: 1,72%
Gn Antw: 50%

Alles: 1,59%
Basket: 4,76%
Breakdance: 4,76%
Boks: 3,17%
Cricket: 1,59%
Dansen: 6,35%
Fiets: 3,17%
Fitness: 1,59%
Jiujitsu: 3,17%
Karaté: 1,59%
Lopen: 1,59%
Rugby: 1,59%
Tennis: 4,76%%
Turnen: 1,59%
Voetbal: 15,87%
Volleybal: 4,76%
Zwem: 6,35%
Gn Antw: 31,75%

Ja: 28,36%
Soms: 1,49%
Neen: 2,99%
Puree: 1,49%
Pizza: 4,48%
Lasagne: 4,48%
Spaghetti: 5,97%
Worst: 1,49%;
Sushi: 1,49%
Kebab: 2,99%
Durum: 5,97%
Couscous: 1,49%
Groenten: 1,49%
Vis: 1,49%
Snacks: 1,49%
Wafels: 1,49%
Pannenkoek: 1,49%
Gn Antw.: 29,86%

(1) 101 antwoorden; (2) 65 antwoorden; (3) 183 antwoorden; (4) 63 antwoorden; (5) 67 antwoorden.

Gemeentelijke Basisschool School Dertien.
Leerlingen van het zesde leerjaar volgden een reeks ateliers in verschillende
disciplines. De leerlingen van het eerste en vijfde leerjaar volgden een aantal ateliers
beeld.
6 dagdelen/9 ateliers
Atelier muziek/beeld: beluisteren en bespreken van verschillende genres (jazz, hiphop, klassiek, metal...)
Beeldend onderzoek naar vorm, lijn, kleur en de emoties die deze kunnen oproepen.
Atelier beeld (1 uur): sculpturen maken. Bedenk nieuwe wetten voor een nieuw land en maak en
monument om deze uit te beelden.
Atelier media (1 uur) : fotografische reproducties van bekende, en minder bekende, schilderijen. maken.
De kinderen zoeken de juiste kledij, camerastandpunt, lichtinval...
Atelier muziek: het aanleren van ritmes.
Atelier media: stop-motion.

Atelier beeld: Vertrekkend van 'het schilderij Guernica' maak je tekeningen over wat je boos maakt.
Atelier media: inleiding, vertoning en nabespreking van 'Klokkenluiders'.
dagdelen/3 ateliers voor leerjaar 1 (in samenwerking met SDKO)
Atelier beeld: spel 'de wereld van een kunstenaar' spelen waarbij de kinderen verschillende kunstenaars
bespreken en werkjes creëren in verschillende materialen en disciplines (tekening met touw, expressief
met de stem, het lichaam en het gelaat, collages maken).
Atelier beeld: 'de vormenplaneet': ontdek, beeld uit en gebruik verschillende vormen ontleed aan het
werk van W. Kandinsky
Atelier video: 'nieuwe vormfiguren': animatiefilmpjes via stop-motion en pixelatie.
3dagdelen/3 ateliers voor leerjaar 5 (in samenwerking met SDKO)
Atelier beeld: spel 'de wereld van een kunstenaar' spelen waarbij de kinderen verschillende kunstenaars
bespreken en werkjes creëren in verschillende materialen en disciplines (tekening met touw, expressief
met de stem, het lichaam en het gelaat, collages maken).
Atelier beeld: 'de vormenplaneet': ontdek, beeld uit en gebruik verschillende vormen ontleed aan het
werk van W. Kandinsky
Atelier video: 'nieuwe vormfiguren': animatiefilmpjes via stop-motion en pixelatie.
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2016-2017

Ateliersessies, telkens 1 of 2
sessies in de voormiddag

Dagdelen

Ateliersessies

Participaties

oktober

4,18

4

4

92

november

14, 21 (2), 28 (2)

3

5

53

december

5 (2), 19, 22

6

7

119

13

16

264

september

januari
februari
maart
april
mei
juni
TOTAAL

Profielen School Dertien leerjaar 1
Aantal Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

24

M: 70,83%
V: 29,17%

Ja: 70,83%
Neen: 12,50%
Soms: 4,17%
Gn Antw: 12,50%

België: 20,83%
Afrika: 8,33%
Albanië: 2,08%
Algerije: 2,08%
Congo: 2,08%
Frankrijk: 2,08%
Italië: 2,08%;
Marokko: 25%
Nederland: 2,08%
Pakistan: 2,08%
Portugal: 2,08%
Turkije: 4,17%
Gn Antw.: 25%

België: 29,17%
Kameroen: 4,17%
Marokko: 16,67%
Spanje: 4,17%
Gn Antw.: 45,83%

6,04j
(gem.)

Woonplaats

Huisvesting

Anderlecht: 45,83% Huis: 33,33%;
Gn Antw.: 54,17%
App.: 33,33%;
Gn Antw: 33,33%

Kamers

Werk ouders

Religie

1: 4,17%
2: 37,50%
3: 4,17%
4: 16,67%
5: 12,50%
7: 8,33%
Gn Antw: 16,67%

Bediende: 4,17%
Arbeider: 6,25%
Muzikant: 2,08%
Student: 2,08%
Werkend: 41,67%
Werkloos: 22,92%
Gn Antw.: 20,83%

Islam: 50%;
Christen: 4,16%
Sikhisme: 4,16%;
Gn Antw: 41,67%

     !! 
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Samenstelling gezin Met hoeveel thuis?

Taal thuis (1)

KIK

Toekomstig beroep

Getrouwd: 87,50%
Gn Antw.: 12,50%

Nederlands: 25,53%
Frans: 31,91%
Duits: 2,13%
Spaans: 2,13%
Portugees: 2,13%
Arab: 27,66%
Turks: 2,13%
Swahili: 2,13%
Pakistaans: 2,13%
Lingala: 2,13%

Ja: 4,17%
Neen: 95,83%

Boer: 4,17%
Dokter: 12,50%
Dierverzorger: 4,17%
Juf/Meester: 16,67%
Kermis: 4,17%
Leger: 4,17%
Politie: 16,67%
Voetballer: 4,17%
Gn Antw.: 29,17%

3: 4,17%
4: 29,17%
5: 25%
6: 20,83%
7: 8,33%
8: 8,33%
12: 4,17%

Vrije tijd (2)

Instrument (3)

Sport (3)

Friet of niet?

Arab.school: 2,44%
Knutsel: 4,88%;
Park: 7,32%;
Schrijven: 2,44%;
Spelen: 19,51%;
Sport: 43,90%
TV: 7,32%;
Winkel: 2,44%;
Gn Antw.: 9,76%

Drum: 8%;
Percussie: 4%;
Gitaar: 20%
Piano: 8%;
Trompet: 4%;
Trommel: 12%
Tamboerijn: 4%;
R&R: 4%
Gn Antw.: 36%

Lopen: 8%
Karaté: 4%
Voetbal: 8%
Zwemmen: 16%
Gn Antw: 64%

Ja: 29,17%
Durum: 4,17%
Hamburger: 4,17%
Quick: 4,17%
Gn Antw.: 58,33%

(1) 47 antwoorden; (2) 41 antwoorden; (3) 25 antwoorden

Profielen School Dertien leerjaar 5
Aantal Leeftijd Geslacht
22

9-12 jr

Huisvesting

Graag school? Origine Ouders

M: 36,36% Ja: 86,36%
V: 63,64% Nee: 4,55%
Soms: 4,55%
Gn Antw:
4,55%

Kamers

2: 27,27%
Huis: 27,27%
3: 22,73%
App.: 45,45%
Gn Antw: 27,27% 4: 22,73%
5: 4,55%
6: 4,55%
7: 4,55%
8: 9,09%

België: 18,18%
Marokko: 25%
Irak: 4,55%
Turkije: 18,18%
Syrië: 6,82%
Nigeria: 4,55%
Brazilië: 2,27%
Duitsland: 2,27%
Laos: 4,55%
Gn Antw: 13,64%

Geboorteland kind Woonplaats
België: 68,18%
Brazilië: 4,55%
Marokko: 13,64%
Syrië: 4,55%
Irak: 4,55%
Gn Antw: 4,55%

Anderlecht: 40,91%
Brussel: 13,64%
Molenbeek: 4,55%
Ternat: 4,55%;
St-A-Berchem: 4,55%
Gn Antw.: 31,82%

Werk ouders

Religie

Gezin

Apotheek: 2,27%
Arbeider: 2,27%
Bouwvakker: 4,55%
Muzikant: 2,27%
Werkend: 36,36%
Werkloos: 18,18%;
Gn Antw.: 34,09%

Islam: 13,64%
G.A.: 86,36%

Getrouwd: 40,91%
Alleenstaand: 18,18%
Meer generaties: 4,55%
Onbekend: 36,36%

     !! 

 !

Hoeveel thuis?

Taal thuis

KIK

2: 4,55%
3: 13,64%
4: 22,73%
5: 31,82%
6: 9,09%
7: 4,55%
9: 4,55%;
Gn Antw: 9,09%

Nederlands: 9,68% Ja: 3,23%
Nee: 96,77%
Frans: 41,94%
Engels: 3,23%
Duits: 3,23%
Arab.: 22,58%
Turks: 9,68%
Gn Antw.: 9,68%

Toekomstig beroep (1)

Vrije tijd (2)

Advocaat: 4,35%
Apotheek: 13,04%
Bediende: 4,35%
Chemicus: 4,35%
Dierenarts: 4,35%
Dokter: 8,70%
F1: 4,35%;
Informatica: 4,35%
Leerkracht: 17,39%
Pediater: 4,35%
Politie: 4,35%;
Restaurant: 4,35%
Voetbal: 8,70%;
Gn Antw: 13,04%

Buiten: 10,61%
Familie: 7,58%
Kerk: 3,03%
Lezen: 3,03%
Piano: 1,52%;
Shoppen: 1,52%;
Slapen: 4,55%
Spelen: 9,09%
Sport: 16,67%
Studie: 13,64%;
TV: 7,58%;
Uitstap: 7,58%
Werk: 3,03%
Gn Antw.: 10,61%

Instrument (1)

Sport (3)

Friet? (4)

Gitaar: 21,74%
Piano: 34,78%
Sax: 4,35%
Gn Antw: 39,13%

Ballet: 4,17%
Basket: 4,17%
Dans: 8,33%
Lopen: 8,33%
Vechtsport: 4,17%
Voetbal: 8,33%
Zwemmen: 20,83%
Gn Antw.: 41,67%

Ja: 20%
Choco: 4%
Ei: 4%
Couscous: 4%
Hamburger: 8%
Lasagne: 12%
Spaghetti: 4%
Pizza: 4%
Gn Antw.: 40%

(1) 23 antwoorden; (2) 66 antwoorden; (3) 24 antwoorden; (4) 25 antwoorden.

Profielen School Dertien leerjaar 6
Aantal Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

18

M: 38,89%
V: 61,11%

Ja: 77,78%
Nee: 11,11%
Soms: 5,56%
Gn Antw: 5,56%

België: 22,22%
Albanië: 2,78%
Arabië: 5,56%
Laos: 5,56%
Marokko: 38,89%
Nigeria: 5,56%
Pakistan: 5,56%
Roemenië: 5,56%
Gn Antw.: 8,33%

België: 83,33%
Marokko: 5,56%
Pakistan: 5,56%
Gn Antw.: 5,56%

11-12 jr

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Anderlecht: 66,67%
Brussel: 5,56%
Gn Antw.: 27,78%

Huis: 33,33%
App.: 61,11%
Gn Antw: 5,56%

2: 38,89%
3: 16,67%
4: 22,22%
5: 5,56%
7: 16,67%
Gn Antw: 5,56%

Werkloos: 13,89%
Werkend: 61,11%
Weet niet: 25%

Moslim: 70,58%
Katholiek: 11,76%
Gn antw.: 17,64%
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Gezin

Hoeveel thuis? Taal thuis

Getrouwd: 77,78%
M alleen: 11,11%
G.A.: 11,11%

2: 5,56%
3: 5,56%
4: 5,56%
5: 38,89%
6: 33,33%
7: 5,56%
8: 5,56%

Frans: 41,38%
Albanees: 3,45%
Nederlands: 10,34%
Arabisch: 20,69%
Engels: 6,90%
Roemeens: 3,45%
Spaans: 3,45%
Rif: 10,34%

KIK

Toekomstig beroep (1)

Niet: 100%

Verkoopster: 5,26%
Juf: 5,26%
Dokter: 10,53%
Piloot: 10,53%
Politie: 5,26%
Apotheek: 5,26%
Voetballer: 5,26%
Gn Antw.: 52,63%

Vrije tijd (2)

Instrument (1)

Sport (1)

Graag friet? (3)

TV: 16,67%
Familie: 5,56%
Zwemmen: 7,41%
Studie: 7,41%
Sport: 7,41%
Voetbal: 3,70%
GSM: 3,70%
Manga: 5,56%
Eten: 9,26%
Karaté: 3,70%
Moskee: 3,70%
Slapen: 7,41%
Douche: 5,56%
Bakken: 1,85%
Hoverboard: 1,85%
Park: 7,41%
Gn Antw.: 1,85%

Piano: 26,32%
Gitaar: 5,26%
Gn Antw: 68,42%

Tennis: 5,26%;
Voetbal: 15,79%
Dansen: 5,26%;
Badminton: 5,26%
Zwemmen: 10,53%;
Gn Antw.: 57,89%

Ja: 35%
Lasagne: 5%
Pizza: 5%
Gn Antw: 55%

(1) 19 antwoorden; (2) 54 antwoorden; (3) 20 antwoorden.

Basisscholengemeenschap Sint-Pieter en Sint-Guido
De leerlingen werden ondergedompeld in het eigenzinnig werk van Picasso. Het vijfde
en zesde leerjaar combineerde dit met het bekijken van een film over mensen die
opgroeiden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Anderlecht. Na de film konden de
leerlingen in dialoog gaan met de ouderen.
4 dagdelen/6 ateliers voor leerjaar 3

Atelier beeld/media: Picasso en lijntekeningen maken in potlood, in de lucht, met ijzerdraad
en via lightpainting
Atelier beeld: collages en assemblages maken.
2 dagdelen/6 ateliers voor leerjaar 5 en leerjaar 6

Atelier media (video): Bekijken van getuigenissen over over het opgroeien in Anderlecht
tijdens Wereldoorlog Twee.
Atelier beeld: vertrekkend van het schilderij 'Guernica' tekenen we wat ons boos maakt en
onderzoeken we hoe we dit beeldend kunnen weergeven.
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2016-2017

Ateliersessies, telkens 2, 4
of 6 sessies

Dagdelen

Ateliersessies

Participaties

12 (4), 15 (6), 19 (2)

6

12

194

juni

6

12

194

TOTAAL

6

12

194

september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei

Profielen Basisscholengemeenschap Sint-Pieter en Sint-Guido leerjaar 3 groep A
Aantal Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

21

M: 57,14%
V: 42,86%

Ja: 80,95%
Nee: 19,05%

België: 14,29%
Guinea: 2,38%
India: 4,76%
Libanon: 2,38%
Mali: 2,38%
Marokko: 19,05%
Nederland: 2,38%
Polen: 4,76%
Portugal: 4,76%
Tanzania: 2,38%
Turkije: 2,38%
Gn Antw.: 38,10%

België: 42,86%;
Marokko: 9,52%
Turkije: 9,52%;
Polen: 4,76%
Congo: 4,76%
Domin. Rep.: 4,76%
Libanon: 4,76%
India: 4,76%
Gn Antw.: 14,29%

8,29j
(gem.)

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Anderlecht: 33,33% Huis: 14,29%
Grimbergen: 4,76% App.: 52,38%
Gn Antw: 33,33%
Lennik : 4,76%
Gn Antw.: 57,14%

2: 14,29%;
3: 28,57%
4: 14,29%;
5: 9,52%
6: 9,52%;
8: 4,76%
Gn Antw: 19,05%

Werkloos: 9,52%
Werkend: 45,24%
Weet niet: 45,24%

Katholiek: 4,76%
Islam: 28,57%
Atheïst: 4,76%
Gn Antw: 61,90%

Samenstelling gezin

Hoeveel thuis?

Taal thuis (1)

KIK

Toekomstig beroep

Getrouwd: 66,67%
Alleenstaand: 9,52%
Gn Antw.: 23,81%

2 : 4,76%
3: 4,76%
4 : 23,81%
5 : 28,57%
6 : 19,05%
7: 9,52%
Gn Antw: 9,52%

Frans : 42,31%
Spaans: 3,85%
Arabisch: 34,62%
Hindi : 3,85%;
Turks: 3,85%;
Gn Antw.: 11,54%

Vakantie: 4,76%
Niet: 95,24%

Basgitaar: 4,76%
(Dieren)arts: 23,81%
Juf: 9,52%
Kok: 4,76%
Piloot: 4,76%
Politie: 19,05%
Voetbal: 4,76%
Gn Antw.: 28,57%

   !! ""  

"

Vrije tijd (2)

Instrument

Sport

Graag friet? (3)

Activiteit: 12%
Familie: 8%
Kerk: 4%
Muziek: 10%
Slapen: 6%
Spelen: 16%
Sport: 24%
TV: 6%
Gn Antw: 14%

Gitaar: 19,05%
Piano: 4,76%
Mandoline: 4,76%
Ja: 4,76%;
Neen: 4,76%
Gn Antw: 61,90%

Lopen: 4,76%;
Fietsen: 4,76%
Tennis: 4,76%;
Voetbal: 4,76%
Ja: 4,76%
Gn Antw: 76,19%

Ja: 21,74%
Aardappel: 4,35%
Puree: 4,35%
Durum: 4,35%
Hamburger: 4,35%
Kaas: 8,70%
Gn Antw.: 52,17%

(1) 26 antwoorden; (2) 50 antwoorden; (3) 23 antwoorden.

Profielen Basisscholengemeenschap Sint-Pieter en Sint-Guido leerjaar 3 groep B
Aantal Leeftijd Geslacht Graag school? Origine Ouders

Geboorteland kind

Woonplaats

20

Marokko: 2,50%
Gn Antw: 97,50%

Anderlecht: 97,50%
Brussel Stad: 2,50%

8,15j
(gem.)

M: 45%
V: 55%

Ja: 100%

België: 15%
Afrika: 10%
Marokko: 55%
Oekraïne: 5%
Polen: 5%
Turkije: 10%

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Samenstelling gezin

Hoeveel thuis?

Huis: 35%
App.: 60%
Gn Antw: 5%

2: 25%
3: 50%
4: 15%
5: 10%

Werkloos: 25%
Werkend: 75%

Katholiek: 15%
Islam: 60%
Protestant: 5%
Gn Antw.: 20%

Getrouwd: 95%
Meer generaties: 5%

4: 5%
5: 50%
6: 30%
7: 15%

Taal thuis (1)

KIK Toekomst (2)

Vrije tijd (3)

Instrument (4)

Sport

Nederl.: 12,50%
Frans: 53,13%
Italiaans: 3,13%
Arabisch: 18,75%
Pools: 3,13%
Russisch: 3,13%
Turks: 3,13%
Oekraïens: 3,13%

/

Activiteit: 2,86%
Arabisch: 20%
Dans: 5,71%
Huiswerk: 2,86%
PC-spelen: 2,86%
School: 11,43%
Slapen: 2,86%
Spelen: 2,86%
Sport: 25,71%
TV: 2,86%
Voetbal: 11,43%
Zingen: 2,86%
Gn Antw.: 5,71%

Gitaar: 31,82%
Piano: 18,18%
Drum: 9,09%
Trommel: 4,55%
Viool: 13,64%
Gn Antw: 22,73%

Ballet: 5%
/
Basket: 5%;
Hip Hop: 5%
Lopen: 5%
Tennis: 5%
Voetbal: 10%
Gn Antw: 65%

Advocaat: 3,85%
Architect: 15,38%
Juf: 15,38%
Kapper: 7,69%
Kok: 3,85%
Kunstenaar: 3,85%
Politie: 15,38%
Schminker: 7,69%
Spelletjes 3,85%
Superman: 3,85%
(Tand)arts: 7,69%
Topmodel: 3,85%
Gn Antw.: 7,69%

Friet?

(1) 32 antwoorden; (2) 26 antwoorden; (3) 35 antwoorden; (4) 22 antwoorden
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Profielen Basisscholengemeenschap Sint-Pieter en Sint-Guido leerjaar 5
Aantal Leeftijd Geslacht
34

10-11j

Graag school?

M: 38,24% Ja: 85,29%
V: 61,76% Neen: 5,88%
Soms: 5,88%
Gn Antw: 2,94%

Origine Ouders

Geb’land kind

Woonplaats

België: 29,41%
Frankrijk: 1,47%
Italië: 4,41%
Afrika: 23,53%
Spanje: 1,47%
Filipijnen: 2,94%
Marokko: 33,82%
Pakistan: 2,94%

België: 88,24%
Afrika: 2,94%
Filipijnen: 2,94%
G.A.: 5,88%

Anderlecht: 58,82%
Molenbeek: 8,82%
Brussel Stad: 8,82%
Laken: 2,94%; Lennik:
5,88%
St.-P-Leeuw: 2,94%
Gn Antw: 11,76%

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Samenstelling gezin

Huis: 44,12%
App.: 44,12%
Gn Antw: 11,76%

2: 23,53%
3: 52,94%
4: 14,71%
6: 5,88%
Gn Antw: 2,94%

Werkloos: 19,12%
Werkend: 63,24%
Weet niet: 17,65%

Katholiek: 14,29%
Islam: 77,14%
Gn Antw.: 5,71%

Getrouwd: 47,06%
Alleenstaand: 11,76%
Meer generaties: 2,94%
Gn Antw.: 38,24%

Hoeveel thuis? Taal thuis (1)
2 : 8,82%
3: 11,76%
4: 11,76%
5: 29,41%
6: 35,29%
7: 2,94%

KIK

Toekomst (2)

Vrije tijd (3)

Advocaat: 2,04%
Apotheek: 14,29%
Architect: 4,08%
(Dieren)arts: 26,53%
Huidzorg: 2,04%
Ingenieur: 4,08%
Juf: 10,20%
Knutselaar: 2,04%
Mode: 4,08%
Parlement: 4,08%
Politie: 4,08%
Psycholoog: 4,08%
Restaurant: 2,04%
Schrijfster: 6,12%
Voetballer: 2,04%
Warenhuis 2,04%
YouTuber: 2,04%
Gn Antw.: 4,08%

Buiten: 8,25%
Familie: 4,12%
Kerk: 2,06%
Lezen: 9,28%
Muziek: 9,28%
Oefenen: 3,09%
PC: 10,31%
Rusten: 1,03%
Schapen: 1,03%
Scouts: 1,03%
Spelen: 9,28%
Sport: 18,56%
Tekenen: 1,03%
Theater: 1,03%
TV: 14,43%
Vrienden: 4,12%
Wandelen: 1,03%
Gn Antw.: 1,03%

Nederlands: 7,02% Vakantie: 5,88%
Niet: 94,12%
Frans: 49,12%
Spaans: 5,26%
Engels: 1,75%
Italiaans: 1,75%
Arabisch: 22,81%
Urdu: 1,75%;
Turks: 5,26%
Tagalog: 1,75%;
Swahili: 1,75%
Gn Antw.: 1,75%

Instrument (4)

Sport (5)

Graag friet? (6)

Gitaar: 9,52%
Piano: 28,57%
Zang: 4,76%
Viool: 11,90%
Gn Antw.: 45,24%

Atletiek: 2,56%
Dans: 17,95%
Gymnastiek: 12,82%
Karaté: 5,13%;
Klimmen: 2,56%
Voetbal:10,26%
Worstelen: 2,56%;
Zwemmen: 5,13%;
Gn Antw.: 41,03%

Ja: 80,56%;
Neen: 8,33%
Pizza: 2,78%;
Spaghetti: 2,78%
Lasagne: 2,78%
Gn Antw.: 2,78%

(1) 57 antwoorden; (2) 49 antwoorden; (3) 97 antwoorden; (4) 42 antwoorden; (5) 39 antwoorden; (6) 36 antwoorden
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Profielen Basisscholengemeenschap Sint-Pieter en Sint-Guido leerjaar 6
Aantal Leeftijd Geslacht
23

11,48j
(gem.)

Graag school?

M: 56,52% Ja: 69,57%
V: 43,48% Neen: 17,39%
Soms: 13,04%

Origine Ouders

Geboorteland kind Woonplaats

België: 10,87%
Afrika: 30,43%
Armenië: 4,35%
Amerika: 2,17%
Indië: 17,39%
Marokko: 26,09%
Roemenië: 4,35%
Gn Antw: 4,35%

België: 69,57%;
Armenië: 4,35%
Italië: 4,35%;
Gn Antw: 21,74%

Anderlecht: 69,57%
Schaarbeek: 4,35%
St.-P-Leeuw: 8,70%
G.A.: 17,39%

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Samenstelling gezin

Huis: 39,13%
App.: 34,78%
G.A.: 26,09%

2: 30,43%
3: 39,13%
4: 4,35%
5: 8,70%
6: 4,35%
10: 4,35%
Gn Antw: 8,70%

Werkloos: 28,26%
Werkend: 56,52%
Weet niet: 15,22%

Christen: 8,70%
Islam: 60,87%
Boeddhist: 4,35%
Protestant: 4,35%
Hindou: 4,35%
Gn Antw: 17,39%

Getrouwd: 39,13%
Alleenstaand: 8,70%
Gn Antw.: 52,17%

Hoeveel thuis?

Taal thuis (1)

Toekomst (2)

Vrije tijd (3)

3: 13,04%
4: 4,35%
5: 34,78%
6: 34,78%
7: 4,35%
8: 4,35%
12: 4,35%

Nederlands: 13,33% Vakantie: 4,35%
Frans: 26,67%
Niet: 95,65%
Italiaans: 2,22%
Spaans: 4,44%
Arabisch: 15,56%
Armeens: 2,22%
Hindi: 2,22%
Punjabi: 2,22%
Roemeens: 2,22%
Turks: 8,89%
Urdu: 2,22%

Advocaat: 3,23%
Architect: 12,90%
Brandweer: 3,23%
Danser: 3,23%
Fotograaf: 3,23%
Kantoor: 6,45%
Kapper: 3,23%
Koning: 3,23%
Militair: 3,23%
Politie: 3,23%
Rechter: 3,23%
(Tand)arts: 19,35%
Tekenaar: 3,23%
Verpleegster: 3,23%
Voetballer: 3,23%
Wetenschap: 9,68%
Gn Antw.: 12,90%

Bibliotheek: 7,14%
Film(en): 3,57%
Huiswerk: 5,36%
Koken: 1,79%
Match: 1,79%
Muziek: 8,93%;
PC: 10,71%
Shoppen: 7,14%;
Slapen: 5,36%;
Spelen: 12,50%
Sporten: 5,36%;
Tekenen: 5,36%;
Telefoon: 3,57%
Training: 1,79%;
TV: 7,14%;
Voetbal: 7,14%
Zwemmen: 5,36%

KIK

Instrument (4)

Sport

Graag friet?

Gitaar: 16%
Piano: 24%
Trompet: 4%
Gn Antw: 56%

Boksen: 4,35%
Dansen: 4,35%
Lopen: 4,35%
Turnen: 8,70%
Voetbal: 21,74%
Zwemmen: 4,35%
Gn Antw.: 52,17%

Ja: 78,26%
Neen: 17,39%
Soms: 4,35%

(1) 45 antwoorden; (2) 31 antwoorden; (3) 56 antwoorden; (4) 25 antwoorden; (5) 41 antwoorden.
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Vrije Basissschool Voorzienigheidsschool
De leerlingen maakten kennis met de hedendaagse dans.
2 dagdelen/4 ateliers van 1 uur: 2 ateliers (van een uur) voor leerjaar 5 en 2 ateliers
(van een uur) voor leerjaar 6
Atelier dans (1 uur): oefeningen op coördinatie, beweging en ritme
Atelier dans: oefeningen op coördinatie, beweging en ritme
Maand 2016

Ateliersessies
op ma,
09u30-10u30

Ateliersessies
op ma,
10u30-11u30

Aantal dagdelen

Ateliersessies

Atelierparticipaties

december

12,19

12,19

2

4

12, 12, 12, 12

4

2

4

48

Totaal

Gemeentelijke Basissschool Kameleon
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar volgden dansateliers en media-ateliers.
De leerlingen van het eerste en vijfde leerjaar volgden een aantal ateliers beeld.
2dagdelen/2 ateliers voor leerjaar 5

Atelier dans: oefeningen op coördinatie, beweging en ritme.
3 dagdelen/3 ateliers voor leerjaar 6

Atelier dans (1 atelier): oefeningen op coördinatie, beweging en ritme
Atelier media (video) (2 ateliers): fotografische reproducties van bekende, en minder bekende,
schilderijen maken. De kinderen zoeken de juiste kledij, camerastandpunt, lichtinval... Stopmotion filmpjes maken.
36 ateliers/  dagdelen voor tweede kleuterklas en voor de derde kleuterklas (Gemeentelijke Basisschool
Kameleon)

Atelier beeld: spel 'de wereld van een kunstenaar' spelen waarbij de kinderen verschillende
kunstenaars bespreken en werkjes creëren in verschillende materialen en disciplines (tekening
met touw, expressief met de stem, het lichaam en het gelaat, collages maken).
Atelier beeld: 'de vormenplaneet': ontdek, beeld uit en gebruik verschillende vormen ontleed
aan het werk van W. Kandinsky.
Atelier beeld: aan de slag met geometrische vormen (inspiratie W. Wauman)
Atelier video: 'nieuwe vormfiguren': animatiefilmpjes via stop-motion en pixelatie.
Atelier beeld: 'vliegensvlugge planeet': via collage, wasco en krastechnieken fantastische
vogels maken.
Atelier beeld (2 ateliers van 2 uur): 'uitvindingen op vliegensvlugge planeet' Geïnspireerd op
het werk van Panamarenko maken de kinderen een vliegmachine.
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Participaties Lj5 & 6
2016-2017

Ateliersessies, telkens 1
sessie in de voormiddag

Dagdelen

Ateliersessies

Participaties

februari

3, 10, 17

3

3

41

maart

20 (2 sessies)

1

2

30

4

5

71

Ateliersessies, telkens 2
sessies gedurende de dag

Dagdelen

Ateliersessies

Participaties

oktober

4, 11, 18, 25

8

8

172

november

15, 29

4

4

79

december

6, 13, 20 (1)

5

5

106

januari

10, 24

4

4

74

februari

7, 21

4

4

72

maart

14 (1), 28 (1)

2

2

36

april

25

2

2

36

mei

9, 23

4

4

66

juni

6 (1), 20

3

3

50

36

36

691

september
oktober
november
december
januari

april
mei
juni
TOTAAL

Participaties 2kk & 3kk
2016-2017
september

TOTAAL

Profielen Gemeentelijke Basisschool Kameleon Lj5 & 6
Aantal Leeftijd Geslacht
28

10,96j
gem.

Graag school?

M: 71,43% Ja: 71,43%
V: 28,57% Neen: 17,86%
Soms: 7,14%
Gn Antw: 3,57%

Origine Ouders

Geboorteland kind

België: 5,36%
Afrika: 12,50%
Albanië: 10,71%
India: 5,36%
Marokko: 39,29%
Pakistan: 3,57%
Portugal: 3,57%
Roemenië: 3,57%
Tibet: 1,79%
Gn Antw.: 14,29%

België: 46,43%
Albanië: 7,14%
Amerika: 3,57%
Bulgarije: 7,14%
Engeland: 3,57%
India: 3,57%
Nederland: 3,57%
Spanje: 14,29%
Roemenië: 3,57%
Gn Antw.: 7,14%
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Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Brussel: 17,86%
Molenbeek: 14,29%
Anderlecht: 42,86%
Gn Antw.: 25%

Huis: 28,57%
App.: 64,29%
Gn Antw.: 7,14%

2: 39,29%
3: 28,57%
4: 10,71%
5: 10,71%
+7: 10,71%

Arbeid(st)er: 5,36%
Bediende: 1,79%
Werkt: 39,29%
Werkloos: 17,86%
Gn Antw.: 35,71%

Islam: 57,14%
Katholiek: 17,86%
Protestant: 3,57%
Gn Antw.: 21,43%

Samenstelling gezin

Hoeveel thuis?

Taal thuis (1)

KIK

Toekomst (2)

Getrouwd: 60,71%
Meer generaties: 3,57%
Alleenstaand: 3,57%
Gn Antw.: 32,14%

3: 3,57%
4: 28,57%
5: 14,29%
6: 10,71%
7: 21,43%
8: 10,71%
Gn Antw: 10,71%

Nederlands: 11,36%
Frans: 31,82%
Engels: 6,82%
Spaans: 4,55%
Albanees: 2,27%
Arabisch: 20,45%
Swahili: 2,27%
Rif: 4,55%
Punjabi: 2,27%
Tibetaans: 2,27%
Turks: 4,55%
Gn Antw.: 6,82%

Ja: 21,43%
2 d/w: 7,14%
Neen: 71,43%

Advocaat: 5,88%
Bakker: 5,88%
Bouw: 2,94%
Chauffeur: 2,94%
Dokter: 23,53%
Ingenieur: 2,94%
Kok: 5,88%
Lera(a)r(es): 2,94%
Piloot: 2,94%
Politie: 8,82%
Zoo: 2,94%
Gn Antw: 32,35%

Vrije tijd (3)

Instrument (4)

Sport (4)

Graag friet? (2)

Buiten: 7,78%
Eten: 1,11%
Familie: 2,22%
Huiswerk: 6,67%
Kerk: 4,44%
Kik: 4,44%
Muziek: 3,33%
Slapen: 6,67%
Spelen: 18,89%
Sport: 32,22%
Telefoon: 2,22%
TV: 6,67%
Gn Antw: 3,33%

Drum: 3,03%
Gitaar: 30,30%
Piano: 24,24%
Viool: 3,03%
Zang: 3,03%
Gn Antw.: 36,36%

Alles: 6,06%
Badminton: 3,03%
Basket: 3,03%
Boks: 6,06%
Dans: 3,03%
Fiets: 6,06%
Gym: 6,06%
Hiphop: 3,03%
Karaté: 3,03%
Lopen: 3,03%
Tennis: 3,03%
Voetbal: 21,21%
Gn Antw: 33,33%

Ja: 50%
Neen: 2,94%
Hamburger: 2,94%
Hotdog: 2,94%
Kip: 2,94%
Macaroni: 2,94%
Sandwich: 2,94%
Spaghetti: 2,94%
Pita: 2,94%
Pizza: 5,88%
Gn Antw: 20,59%

(1) 44 verschillende antwoorden; (2) 34 antwoorden; (3) 90 antwoorden; (4) 33 antwoorden.
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Profielen Gemeentelijke Basisschool Kameleon kleuterklas 2
Aant. Leeftijd Geslacht

Graag school? Origine Ouders

21

België: 4,76%
België: 14,29%
Ja: 66,67%
Gn Antw.: 95,24% Amerika: 4,76%
Nee: 19,05%
Afrika: 9,52%
Soms: 14,29%
Marokko: 4,76%
Gn Antw.: 66,67%

4,15j
(gem.)

M: 61,90%
V: 38,10%

Werk ouders

Geboorteland kind

Woonplaats
Brussel: 14,29%
Anderlecht: 4,76%
Gn Antw.: 80,95%

Huisvesting

Kamers

Religie

Samenstelling gezin

Huis: 23,81%
App.: 28,57%
Gn Antw: 47,62%

Werkt: 23,80%
2: 28,57%
Werkloos: 9,52%
3: 28,57%
Gn Antw.: 66,67%
5: 4,76%
6: 4,76%
Gn Antw.: 33,33%

Christelijk: 4,76%
Islam: 28,57%
Gn Antw.: 66,67%

Gehuwd: 71,42%
Gn Antw.: 28,57%

Hoeveel thuis?

Taal thuis (1)

KIK

Toekomstig beroep

Vrije tijd (2)

1: 4,76%
3: 4,76%
4: 38,10%
5: 28,57%
6: 9,52%
7: 9,52%
Gn Antw: 4,76%

Nederlands: 34,62%
Frans: 46,15%
Arabisch: 11,54%
Engels: 3,85%
Gn Antw.: 3,85%

Ja: 28,57%
Neen: 71,43%

Juffrouw: 14,28%
Prinses : 4,76%
Piloot: 4,76%
Spiderman: 4,76%
Thuis spelen: 4,76%
Tarek (ster): 4,76%;
Gn Antw.: 61,90%

Buiten: 4,55%
Knutselen: 4,55%
Spelen: 13,63%
Spelletjes: 4,55%
Plopsaland: 4,55%
TV: 4,55%
Gn Antw.: 63,64%

Instrument

Sport

Graag friet?

Piano: 14,29%
Fluit: 4,76%
Viool: 4,76%
Gn Antw.: 76,19%

Voetbal: 14,29%
Zwemmen: 4,76%
Gn Antw.: 80,95%

Ja: 23,81%
Neen: 14,29%
Gn Antw.: 61,90%

(1) 26 antwoorden; (2) 22 antwoorden.
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Profielen Gemeentelijke Basisschool Kameleon kleuterklas 3
Aantal

Leeftijd Geslacht Graag school? Origine Ouders

Geboorteland kind

Woonplaats

20

4-6j

België: 50%
Amerika: 5%
Guinea: 5%
Marokko: 10%
Gn Antw.: 30%

Anderlecht: 10%
Gn Antw.: 90%

M: 60%
V: 40%

Ja: 75%
Gn Antw: 25%

België: 17,50%
Amerika: 2,50%
Guinea: 5%
Marokko: 22,50%
Rusland: 5%
Tsjetsjenië: 2,50%
Gn Antw.: 45%

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Samenstelling gezin

Huis : 45%
App. : 5%
Gn Antw.: 50%

1: 10%
3: 25%
4: 15%
5: 25%
6: 5%
Gn Antw: 20%

Werkloos: 15%
Werkend: 25%
Weet niet: 60%

Gn Antw: 100%

Getrouwd: 45%
Meer generaties: 5%
Alleenstaand: 20%
Gn Antw.: 30%

Hoeveel thuis?

Taal thuis (1)

KIK

Toekomstig beroep

Vrije tijd (2)

1: 5%
3: 5%
4: 20%
5: 25%
6: 15%
7: 15%
8: 5%
12: 5%
Gn Antw.: 5%

Nederlands: 24,14%
Frans: 51,72%
Engels: 3,45%
Arabisch: 10,34%
Rif: 6,90%
Gn Antw.: 3,45%

Ja: 35%
Nee: 65%

Chauffeur: 30%
Dokter: 10%
Hostess: 5%
Juf: 15%
Gn Antw.: 40%

Basket: 3,85%
Boksen: 3,85%
Dansen: 3,85%
Fietsen: 3,85%
Spelen: 3,85%
TV: 7,69%
Voetbal: 7,69%
Zwemmen: 3,85%
Gn Antw.: 38,46%

Instrument

Sport (3)

Graag friet?

Gitaar: 15%
Piano: 25%
Fluit: 10%
Gn Antw.: 50%

Basket: 4,76%
Boksen: 4,76%
Fietsen: 4,76%
Lopen: 4,76%
Voetbal: 14,29%
Zwemmen: 9,52%
Gn Antw.: 57,14%

Ja: 35%;
Spaghetti: 5%
Gn Antw.: 60%

(1) 29 antwoorden; (2) 26 antwoorden; (3) 21 antwoorden.
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School voor verzorging Nightingale
De leerlingen maken werkjes in keramiek en mozaïeken om het pleintje aan de Van
Souststaart te verfraaien(in het kader van het buurtproject Hangende Tuin van Scheut)
2dagdelen/2 ateliers voor secundair jaar 3
Atelier beeld: mozaïeken inleggen voor zitbanken
Maand 2017

Ateliersessies
op di
09u30-11u30 en
13u30-15u30

Aantal dagdelen

Ateliersessies

Atelierparticipaties

mei

2

2

2

14

Totaal

2

2

2

14

Profielen School voor verzorging Nightingale
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

14

15,57j
gem.

M: 42,86%
V: 57,14%

Neen: 28,57%
Soms: 7,14%
Gn Antw: 64,29%

België: 25%
Spanje: 3,57%
Dom.Rep.: 3,57%
Marokko: 35,71%
Pakistan: 7,14%
Turkije: 10,71%
Gn Antw.: 14,29%

België: 42,86%
Marokko: 7,14%
Pakistan: 7,14%
Z.-Amerika: 7,14%
Gn Antw.: 35,71%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Anderlecht: 7,14%
Molenbeek: 14,29%
Jette: 7,14%
Schaarbeek: 7,14%
Koekelberg: 7,14%
St.-P-Leeuw: 7,14%
Gn Antw.: 50%

Huis: 21,43%
App.: 28,57%
Gn Antw: 50%

2: 7,14%
3: 28,57%
4: 28,57%
5: 14,29%
Gn Antw: 21,43%

Werkt: 32,14%
Invaliditeit: 3,57%
Werkloos: 39,29%
Gn Antw: 25%

Islam: 71,43%
Atheïst: 14,29%
Gn Antw: 14,29%

Samenstelling gezin

Hoeveel thuis?

Taal thuis (1)

KIK

Getrouwd: 42,86%
Alleenstaand: 7,14%
Meer generaties: 14,29%
Gn Antw: 35,71%

3: 28,57%
5: 21,43%
6: 28,57%
8: 7,14%
10: 7,14%
Gn Antw: 7,14%

Nederlands: 17,24%
Frans: 44,83%
Spaans: 3,45%
Arabisch: 24,14%
Berbers: 3,45%
Turks: 6,90%

Ja: 7,14%
Nee: 92,86%

   ! ""!##    

 #

Toekomstig beroep (2) Vrije tijd (3)
Astronaut: 6,67%
Bokser: 6,67%
Informaticus: 6,67%
Kindverzorging: 20%
Juf: 6,67%
Mecanicien: 6,67%
Militair(e): 6,67%
Politie: 6,67%
Stewardess: 6,67%
Gn Antw.: 26,67%

Boksen: 4,55%
Eten: 4,55%
Psycholoog: 4,55%
Slapen: 9,09%
Spelen: 4,55%
Sport: 27,27%
TV: 9,09%
Vrienden: 22,73%
Wandelen: 4,55%
Gn Antw.: 9,09%

Instrument

Sport

Graag friet? (2)

Piano: 7,14%
Neen: 21,43%
Gn Antw: 71,43%

Paardrijden: 7,14%
Voetbal: 7,14%
Gn Antw.: 85,71%

Ja: 60%
Soms: 6,67%
Snack: 6,67%
Lasagne: 6,67%
Gn Antw.: 20%

(1): 29 antwoorden; (2): 15 antwoorden; (3): 22 antwoorden.

Buitengewoon Onderwijs Cardijnschool

De leerlingen maken werkjes in keramiek en mozaïeken om het pleintje aan de Van
Souststaart te verfraaien(in het kader van het buurtproject Hangende Tuin van Scheut)
1dagdelen/1ateliers voor

Atelier beeld: mozaïeken inleggen voor zitbanken (in het kader van het buurtproject
Hangende Tuin van Scheut)
Maand 2017

Ateliersessies
op di
09u30-11u30

Aantal dagdelen

Ateliersessies

Atelierparticipaties

mei

16

1

1

0

Totaal

1

1

1

0

Totaal 1521 atelierparticipaties

     !! 

!
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Doelgroepmedewerkers uitstroom 15/02/2016 & 15/02/2017
Initialen

OCMW

IS

Brussel

MK

Brussel

MZA

Brussel

SM

Etterbeek

GD

Etterbeek

SF

Mechelen

FB

Molenbeek

SC

Molenbeek

CVP

Leuven

Voltooide
periode
hele periode
gedaan

Vroegtijdig
beëindigd

Opvolging
vervangen

Vroegtijdig
beëindigd
Vroegtijdig
beëindigd
hele periode
gedaan
hele periode
gedaan

Niet vervangen
vervangen
Niet vervangen
Niet vervangen

Vroegtijdig
beëindigd
Vroegtijdig
beëindigd
Vroegtijdig
beëindigd
Vroegtijdig
beëindigd

Niet vervangen
vervangen
Niet vervangen
Niet vervangen

Doelgroepmedewerkers aan het werk op 15/02/2017
Initialen
IZ
MS
ST
JD
LC
AY
KA
CVP

OCMW
Brussel
Dilbeek
Elsene
Leuven
Leuven
Molenbeek
Molenbeek
Leuven

Votijds werkzaam
Votijds werkzaam
Votijds werkzaam
Votijds werkzaam
Votijds werkzaam
Votijds werkzaam
Votijds werkzaam
Votijds werkzaam
Votijds werkzaam

Doelgroepmedewerkers anderen dan art 60 er zijn maar wel opgenomen in het totaal op
15/02/2017
L F1/3 contract 12 uur arbeidsovereenkomsten:
16/11/2015-30/06/2016
03/10/2016-15/05/2017
T Nd ½ tijds contract aan het werk
15/10/2016-30/06/2017
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Volgorde van de fiches:
Brussel:
IS
IZ
MK
MZA
Dilbeek:
MS
SFR
Elsene:
ST
OT
Etterbeek:
GD
SM
Leuven:
CVP
JD
LC
Mechelen:
SF
Molenbeek:
AY
FB
KA
SC
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Naam: I S
OCMW: 1000 Brussel
Samenwerking met de OCMW begeleiders:- De maatschappelijk assistent: Er werd een zeer jonge
maatschappelijk assistent toegewezen aan de doelgroepmedewerker. In de praktijk stond deze maatschappelijk
assistent heel open voor onze opmerkingen en steunde hij ons daadwerkelijk met de uitvoering van onze
begeleidende opdrachten. De communicatie tussen maatschappelijk assistent en ISP dienst verliep niet altijd even
gemakkelijk.- De ISP administratie:Moeilijke en stroeve communicatie, afhandeling van dossiers en
overeenkomsten nemen zeer veel tijd in beslag.
Hoeveel maal werd de doelgroepmedewerker geëvalueerd? 1 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke:?1 maal.
- Onvoldoende lichaamshygiëne.
- Slordig op ter beschikking gestelde kledij, slordig voorkomen.
- Overtrad vaak de vestimentaire code van Beeldenstorm.
- Taken werden niet nauwgezet uitgevoerd, soms beweerde hij dat een taak was afgewerkt wat na controle niet het
geval bleek te zijn.
- Instructies werden niet voldoende opgevolgd.
- Uitte zich meermaals op een verbaal agressieve manier, klagen en roepen in bijzijn van de klant.
- Protest bij de inhoud en de uitvoeringsmodaliteiten van de opgedragen taken.
- Had het moeilijk met autoriteit.
- Kwam vaak onrechtmatig tussen in gesprekken van leidinggevenden met andere doelgroepmedewerkers.
- Traag werkritme, kwam dikwijls onuitgeslapen op het werk.
- Kwam regelmatig te laat op het werk.
Hebben die opmerkingen aanleiding gegeven tot een remediëringsgesprek?Neen
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de
doelgroepmedewerker?In beperkte mate:- Slordigheid en lichaamshygiëne bleven problematisch.- Taken worden
correcter uitgevoerd.- De doelgroepmedewerker heeft begrepen dat zijn verbale agressiviteit ongepast was.
De overeenkomst van de doelgroepmedewerker liep van:- 19/08/2015 tot19/08/2016
Opvolging van de doelgroepmedewerker na tewerkstelling bij Beeldenstorm:Aanvaardt regelmatig contracten van
bepaalde duur als onderhoudsmedewerker alternerend met periodes van werkloosheid
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: IS
Samenstelling gezin: alleenstaande
Origine: Marokko
Nationaliteit: Belg
Moedertaal: Arabisch
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:3de jaar beroepsopleiding optie publiciteit.
Taalbeheersing: welke taal? Lezen, spreken en /of schrijven?Nederlands mondeling en lezen; Frans mondeling,
lezen en schriftelijk.
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)Polyvalent medewerker: logistieke ondersteuning aan
bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid & hygiëne.
Aantal dagen ziekteverzuim: 8
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 42
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0

Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Is eerlijk in de registratie van werktijden.
- Meldt keurig wanneer hij te laat of ziek is. 
- Toont een matige verbetering bij het uitvoeren van de opdrachten.
Werkpunten:
- Gebrek aan persoonlijke hygiëne.
- Tegenspreken.
- Verbaal agressief.
- Traag.
- Taken meestal niet nauwkeurig afgewerkt.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

5

5

5

4

4

5

5

2

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding? Zo ja: waar?
IS volgde een module Informatica 8 uur per week, vroegtijdig beëindigd wegens gebrek aan interesse.
Aantal gevolgde sessies 4/12 <=> aantal afwezigheden 8/12
Het behaalde resultaat: /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd, waarom niet? /
Werd er op de werkvloer een alternatief aangeboden en hoeveel uur per week bedroeg dit aanbod? 2 uurOpleiding op de werkvloer: poetsdienst.- Arbeidsattitude: basisbegrippen van het arbeidsreglement.- Andere:
veiligheid en hygiëne op de werkvloer.
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Naam: I

Z

OCMW: Brussel
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
- De maatschappelijk assistent:
De samenwerking verloopt moeilijk vanwege gebrekkige communicatie: regelmatige vervangingen en
onaangekondigde afwezigheden van de begeleiders.
- De ISP administratie:
Moeilijke en stroeve communicatie, afhandeling van dossiers en overeenkomsten nemen zeer veel tijd in beslag.
Evaluatie en feedback van de doelgroepmedewerker? /

Hoeveel probleemmeldingen en welke? /

Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? /

Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker? /

De overeenkomst met de doelgroepmedeweker loopt van:
15/08/2016 tot 01/02/2018
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: I.Z
Burgerlijke stand: Samenwonend
Origine: Marokko
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen: Geen
Taalbeheersing: welke taal? Lezen, spreken en/of schrijven?
Frans voornamelijk mondeling.
Duits mondeling.
Moedertaal: Arabisch.
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving):
Polyvalent medewerker: logistieke ondersteuning aan bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid &
hygiëne.
Aantal dagen ziekteverzuim: 0
Aantal dagen te laat op het werk: 0
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Aangenaam in de omgang.
- Doet grondig zijn werk.
Werkpunten: /

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

8

8

8

8

8

8

8

7

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding? Waar?
De doelgroepmedewerker kreeg een opleiding “Nouveaux engagés gedurende 3 dagen bij het OCMW
Hij volgde 2 halve dagen per week een opleiding ter vervolmaking van het Frans.
Het aantal gevolgde sessies 29 het aantal afwezigheden /0

Het behaalde resultaat:
De module Frans is nog niet beëindigd.
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Naam: M

K

OCMW:1000 Brussel
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
- De maatschappelijk assistent:
De samenwerking verloopt moeilijk door gebrekkige communicatie, personeelswijzigingen en onaangekondigde
afwezigheden van de begeleiders.

- De ISP administratie:
Moeilijke en stroeve communicatie: afhandeling van dossiers en overeenkomsten nemen zeer veel tijd in beslag.
Hoeveel maal werd de doelgroepmedewerker geëvalueerd?
Geen
Hoeveel probleemmeldingen en welke?
1 maal
Tijdens het sollicitatiegesprek gaf M.K aan in goede gezondheid te verkeren.
Al gauw bleek dit niet waar te zijn, twee weken na zijn startdatum melde M.K zich al een week ziek.
Na zijn eerste ziekteverlof vertelde M.K de werkmeester en meerdere collega’s dat hij al jaren rugklachten had.
Beeldenstorm contacteerde hierop het OCMW waarna hij uitgenodigd werd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek
beweerde M.K echter dat de rugklachten veroorzaakt werden door zijn werk en zijn taken bij Beeldenstorm.
M.K werd er op gewezen dat hij ons vertrouwen geschonden had door deze verklaring. Vervolgens hebben de
afwezigheden van M.K door ziekte zich opgestapeld tot hij uiteindelijk door het OCMW naar de arbeidsgeneesheer
werd gestuurd die hem lichamelijk ongeschikt verklaarde als medewerker decor- & standenbouw.
Heeft dit geleid tot een remediëringsgesprek?
Neen
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker? /

De overeenkomst met de doelgroepmedeweker liep van:
01/06/2016 tot 28/09/2016
Opvolging van de doelgroepmedewerker na tewerkstelling bij Beeldenstorm:
M.K is zijn Art.60§7 tewerkstelling aan het voltooien als onthaalmedewerker in een centrum voor mishandelde
vrouwen.
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: M.K
Samenstelling gezin: Alleenstaande
Nationaliteit: Algerijn
Moedertaal: Arabisch
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen: Geen
Taalbeheersing: welke taal? Lezen, spreken en/of schrijven?
Frans mondeling
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker: decor & standenbouw.
Aantal dagen ziekteverzuim: 24
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 0
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
-Vriendelijke omgang met de collega’s.
Werkpunten:
- Liegen.
- Zet de regels naar zijn hand.
- Slordig materiaalgebruik.
- Verkeerde bestellingen van grondstoffen voor het lasatelier
- Opdringerig
- Houdt geen rekening met hiërarchie
- Storend privé-gebruik van GSM’s op de werkvloer

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

5

4

5

4

4

3

5

4

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding? Waar?
Neen
Aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden? /
Behaalde resultaat? /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd. Waarom niet?
Geen interesse
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit?
Aanbod: /
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Naam: M

ZA

OCMW: 1000 Brussel
Samenwerking met de OCMW begeleiders:- De maatschappelijk assistent:
Er werd M. een zeer jonge maatschappelijk assistent toegewezen. In de praktijk stond deze maatschappelijk assistent
erg open voor onze opmerkingen, hij steunde ons daadwerkelijk met de uitvoering van onze begeleidende
opdrachten. Wel merkten wij een verwarrende en moeilijke interne communicatie tussen maatschappelijk assistent
en de ISP dienst. De maatschappelijk medewerker heeft veel energie gestopt in de ontwikkeling van M.Z.A. Deze
extra inspanningen waren erg nodig gezien de problematische achtergrond en historiek van M.Z.A.
- De ISP administratie:
Moeilijke en stroeve communicatie, afhandeling van dossiers en overeenkomsten nemen zeer veel tijd in beslag.
Hoeveel maal werd de doelgroepmedewerker geëvalueerd?1 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke?
- Onoplettend
- Ondermaatse afwerking van de opgedragen taken
- Onbegrip bij het interpreteren van het arbeidsreglement. Verwees vaak naar zijn schooltijd.
- Protest op verbaal agressieve manier in het bijzijn van klanten
- Aanhoudend te laat op het werk
- Overdreven aanwenden van excuses en drogredenen
- Nalaten te verwittigen bij telaatkomen.
- Oneerlijke registratie van de prestaties.
- Protest bij de inhoud en de uitvoeringsmodaliteiten van de opgedragen taken.
- Storend privé-gebruik van GSM op de werkvloer
- Onrechtmatig toekennen van extra pauzes
- Veelvuldig ziekteverzuim.
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek?Ja
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker?
In beperkte mate:M.Z.A. is meerdere malen zijn maatschappelijk assistent (OCMW Brussel) gaan raadplegen
betreffende de gebruiken, afspraken en opdrachten die hij ondervond op de werkplek. M.Z.A kreeg opnieuw
duidelijke richtlijnen en afspraken die stipt dienden te worden nageleefd.Zijn werkattitude verbeterde een beetje.
M.Z.A. zal nog heel wat praktische vaardigheden moeten aanleren.
Van wanneer tot wanneer liep de overeenkomst met de doelgroepmedeweker?
05/01/2016 tot 05/11/2016 M.Z.A. nam ontslag op 05/02/2016
Opvolging doelgroepmedewerker na tewerkstelling bij Beeldenstorm:
De doelgroepmedewerker heeft zich na zijn periode bij Beeldenstorm geheroriënteerd en zijn Art.60§7 contract
verder gezet als arbeider in de bouw maar ook hier traden zich al snel dezelfde problemen op.
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker:M.Z.A
Burgerlijke standGehuisvest onder het stelsel van begeleid zelfstandig wonen.

OrigineMarokkoNationaliteitBelg
Moedertaal: Arabisch
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:
Geen diploma secundair onderwijs; volgde tot het 2de jaar TSO de studierichting electro-mechanica. Daarna
volgdehij Deeltijds Onderwijs: richting Verkoop bij Syntra.
Taalbeheersing: welke taal? lezen, spreken en/of schrijven?Nederlands en Frans goede mondelinge taalvaardigheid
en lezen.
Andere:Zijn juridische problemen zorgden ervoor dat hij naast onze begeleiding en de OCMW-begeleiding, ook
nog een extra team begeleiders kreeg via begeleid zelfstandig wonen. Regelmatig moet M.Z.A naar afspraken met
zijn sociaal-assistent en justitieassistent en dit veroorzaakte redelijk veel stress.
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)Polyvalent medewerker: logistieke ondersteuning aan
bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid & hygiëne.
Aantal dagen ziekteverzuim: 4
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 9

Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Zeer verzorgd voorkomen.-Goed tweetalig.
Werkpunten:
- Geen voeling voor enige arbeidsattitude.
-Verbaal zeer agressief.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

3

4

3

4

4

4

4

9

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding? Waar?
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden /
Het behaalde resultaat /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd? Waarom niet?De vaardigheden en competenties van M.Z.A.
zijn moeilijk in te schatten, zijn sociaal-juridische begeleiding neemt nagenoeg al zijn vrije tijd in beslag.
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit?6 uur per week
Aanbod: - Opleiding op de werkvloer: poetsdienst- arbeidsattitude: bestudering arbeidsreglement - andere:
veiligheid en hygiëne.
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Naam: M

S

OCMW: 1700 Dilbeek
Samenwerking met de OCMW-begeleiders:
-De maatschappelijk assistent: De maatschappelijk werker is goed geïnformeerd over de achtergrond en de
capaciteiten van de doelgroepmedewerker en volgt de prestaties en de specifieke noden van de
doelgroepmedewerker nauwgezet op.
-De ISP administratie:
De samenwerking met de administratie verloopt vlot.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker:
Nog niet
Hoeveel probleemmeldingen en welke?
Geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek?
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker? /
Van wanneer tot wanneer liep de overeenkomst met de doelgroepmedewerker?01/12/16 tot 01/03/16 (proefperiode
van 3 maanden, verlengbaar naar voltijds contract)
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: M.S
Burgerlijke stand: Alleenstaand
Origine: Belg
Nationaliteit Belg
Moedertaal
Nederlands
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:
KSO 3de graad Beeldende vorming
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Nederlands moedertaal
Frans en Engels: mondeling en lezen
Duits beperkte kennis
Taak waarvoor zij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker creatieve ateliers
Aantal dagen ziekteverzuim: 0
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 0
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Werkt zelfstandig
- Stipt
- Goede contacten met de collega’s
- Neemt haar taken ernstig op
Werkpunten: /
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

8

8

9

9

9

9

9

9

Volgde de medewerker een externe opleiding? Waar? neen
Aantal gevolgde sessies?
Aantal afwezigheden?
Het behaalde resultaat? /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd?
Neen.
Waarom niet?
Werkt deeltijds.
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per werk bedroeg dit?
Neen

Naam: S






F
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OCMW: 1070 Dilbeek
Hoe loopt de samenwerking met de OCMW begeleiders?
-De maatschappelijk assistent: De maatschappelijk werker was goed geïnformeerd over de achtergrond en
persoonlijke leefwereld van de doelgroepmedewerker. Hij kwam regelmatig informeren hoe de tewerkstelling
verliep en zocht in overleg naar oplossingen.
- De ISP administratie: de samenwerking verloopt vlot.
Hoeveel maal werd de doelgroepmedewerker geëvalueerd?
3 maal.
Hoeveel probleemmeldingen? 2
-Veelvuldig te laat op werk.
-Tergend traag werkritme.
-aken
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek?
Neen
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker?
Na een tewerkstellingsperiode van 5 maanden heeft S.F.R tijdens haar 3de evaluatie medegedeeld dat ze de
arbeidsovereenkomst wenste te stoppen. Het polyvalente aspect van het takenpakket met ook houtbewerking, is niet
voor S.F.R weggelegd. De doelgroepmedewerker wil enkel nog als meubelmaker tewerkgesteld worden.
Overeenkomst met doelgroepmedewerker liep van:
01/10/2015 tot 01/01/2017
Onderbrak na 5 maanden (31/03/2016) vroegtijdig haar tewerkstelling bij Beeldenstorm en haar contract met het
OCMW.
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: S.F.R
Burgerlijke stand: Samenwonend
Origine: Belg
Moedertaal: Frans
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen
Diploma secundair onderwijs
Vorming Jeugdanimator A2
Taalbeheersing: welke taal? Lezen, spreken en/of schrijven?
Frans mondeling, schriftelijk en lezen.
Taak waarvoor zij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker: decor & standenbouw
Aantal dagen ziekteverzuim: 11
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 62
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteit van de prestatie:
Ondermaats
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Heel vriendelijk met haar collega’s.
Werkpunten:
- Veelvuldig te laat op werk.
- Traag.
- Weinig ambitie om bij te leren.
- Ontwikkelen van zelfdiscipline verloopt moeizaam.
- Moeite met het toegeven van fouten en gebreken.
- Verbaal zeer agressief tegenover haar hiërarchische oversten.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

6

5

3

5

4

5

5

6

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding? Waar?
Neen
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden? /
Het behaalde resultaat: /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd:
Waarom niet?
Geen interesse.
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per werk bedroeg dit?
Wat was het aanbod?
- opleiding op de werkvloer: Zoldervloer leggen
- arbeidsattitude: basisbegrippen van het arbeidsreglement
- andere: veiligheid en hygiëne








Jaarverslag Beeldenstorm deel 3: Plaatselijk Initiatief Ontwikkeling van de Werkgelegenheid verslag 2016


Naam: O

T

OCMW: 1050 Elsene
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
De maatschappelijk assistent:
Beeldenstorm werkt sinds augustus 2016 op een tot nu toe vlotte manier samen met de gemeente Elsene.
De assistent pakt de onregelmatigheden kordaat en efficiënt aan.
- De ISP administratie:
De samenwerking verloopt ook vlot op administratief vlak.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker? /
Hoeveel probleemmeldingen en welke?
Geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? /
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker? /
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroepmedeweker?
03/01/2017 tot 15/04/2018
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: O.T
Burgerlijke stand: Alleenstaand
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:
4de graad secundair onderwijs.
Nederlands niveau A1.
Bureautica en informatica: tekstverwerking, dataverwerking en dactylo.
Expressie: welsprekendheid en stem.
Taalstudies bij I.E.P.S.C.F., Bruxelles: Engels, Duits, Nederlands en Spaans.
TSO boekhouding informatica.
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Frans mondeling en schriftelijk: zeer goed.
Nederlands mondeling: basiskennis.
Engels mondeling en schriftelijk: middelmatig
Spaans: basisbegrippen.
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving):
Polyvalent medewerker creatieve ateliers
Aantal dagen ziekteverzuim: 0
Aantal dagen te laat op het werk: 0
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen::
Kwaliteiten:
- Stiptheid
- Vlotte samenwerking met de collega’s
Werkpunten:
- Traag
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

7

7

7

7

6

7

7

8

Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden
0
Het behaalde resultaat: /
Indien er een bijkomende opleiding werd gevolgd: waar? /
Waarom niet?
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Naam: S T
OCMW: 1050 Elsene
Hoe loopt de samenwerking met de OCMW begeleiders:
De maatschappelijk assistent:
Beeldenstorm werkt sinds augustus op een vlotte manier samen met de gemeente Elsene.
De assistent pakt de onregelmatigheden kordaat en efficient aan.
De ISP administratie:
De samenwerking verloopt ook vlot op administratief vlak
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker?
0
Hoeveel probleemmeldingen?
Geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek?
Neen
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker? /
Overeenkomst met doelgroepmedewerker loopt van:
01/09/2016 tot 01/02/2018
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker:S.T
Burgerlijke stand: Allenstaand
Origine: Ruanda
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen: /
Taalbeheersing: welke taal? Spreken, lezen en/of schrijven?
Hotelmedewerker: onthaal
Frans mondeling, lezen en schriftelijk.
Engels mondeling.
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker: logistieke ondersteuning aan bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid &
hygiëne
Aantal dagen ziekteverzuim: 6
Aantal dagen te laat op het werk: 0
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
-Verzorgd
Werkpunten:
- Zwak in planning en beperkte communicatie.
- Moeite met het naleven van het arbeidsreglement.
- Is niet altijd eerlijk.
- Komt soms loom over
- Moet grondiger werken.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

6

6

6

5

4

6

5

7

Volgde de doelgroepmedewerker externe opleidingen?
Hij volgt sinds januari 2016 les op woensdag.
Het behaalde resultaat: /
Waar? HuisvandeMens Brussel.
Nederlands
Aantal gevolgde sessies? 6
Aantal afwezigheden: 1
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd:Waarom niet?
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per werk bedroeg dit?
Wat was het aanbod?
- opleiding op de werkvloer: coördinatie.
- arbeidsattitude: basisbegrippen van het arbeidsreglement.
- andere: veiligheid en hygiëne.
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Naam: Geoffroy Dussart
OCMW: 1040 Etterbeek
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
- De maatschappelijk assistent: Met het OCMW van Etterbeek hebben we sinds een anderhalf jaar een vlotte
samenwerkingsovereenkomst.
- De ISP administratie: vlot
Hoeveel maal werd de doelgroepmedewerker geëvalueerd?1 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke?Geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek?Neen
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker? /

Van wanneer tot wanneer liep de overeenkomst met de doelgroepmedeweker.16/02/2015 tot 16/08/2016
Opvolging doelgroepmedewerker na tewerkstelling bij Beeldenstorm:
De doelgroepmedewerker is momenteel aan het solliciteren en heeft al enkele, tijdelijke, opdrachten via
Beeldenstormkunnen verwerven.
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker:GD
Burgerlijke stand:Alleenstaand
NationaliteitBelg
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:Hoger Kunst Onderwijs: Graduaat illustratie
Taalbeheersing: welke taal? Spreken, lezen en/of schrijven?
Frans mondeling en schriftelijk.
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)Toegepaste grafische technieken/video producties
Aantal dagen ziekteverzuim: 16
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 21
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Positief:
- Schrijft originele kinderverhalen die hij verwerkt in de creatieve ateliers
- Kent meerdere artistieke disciplines
- LeergierigSterk in illustratie
- Behulpzaam, empatisch
- Solidair met collega’s
Werkpunten:
- Heeft het moeilijk met orde en opruimen

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

6

8

7

6

6

7

6

6

Genoot de doelgroepmedewerker een externe opleiding? Waar?
Ja. CVO Lethas Brussel
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden
NT2: 40 gevolgde sessies / 20 afwezigheden.
Heeft zijn opleiding Nederlands vroegtijdig stopgezet omdat G.D liever zijn Nederlands op de werkvloer oefende.
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd: Waarom niet?
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg ditWat was het aanbod:
GD beschikt over grote competenties en vaardigheden. Wij hebben hem de kans geboden om zijn eigen talenten
naar buiten te treden met het tentoonstellen van een aantal eigen digitale creaties en realisaties die pasten binnen
onze kunst-educatieve werking.
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Naam: S

M

OCMW: 1040 Etterbeek
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
De maatschappelijk assistent:Met het OCMW van Etterbeek hebben we sinds een jaar en half een
samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking verloopt.
De ISP administratie:vlot
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker?2 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke:1ste evaluatieDe eerste weken weigerde hij van één begeleider instructies
te aanvaarden. S.M. kan snel heel zenuwachtig en onrustig worden en voelt zich vaak ondergewaardeerd waardoor
hij altijd alle aandacht opeist.Aanvaringen met collega’s.Voortdurend opeisen van alle aandacht.Meermaals
gedreigd met ontslag.Wisselende stemmingen.Zeer zenuwachtig.Hoge dunk van zichzelf.Dringt zich op in elke
conversatie.
Hebben die probleemmeldingen geleid tot een remediëringsgesprek?Ja
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker?
Af en toe is een positieve evolutie waar te nemen maar soms helemaal niets.
Van wanneer tot wanneer liep de overeenkomst met de doelgroepmedeweker?07/09/2015 tot 07/09/2016
Opvolging doelgroepmedewerker na tewerkstelling bij Beeldenstorm:
De doelgroepmedewerker werkt freelance als cameraman, onder andere voor Beeldenstorm
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: SM

Burgerlijke stand:Samenwonend

NationaliteitBelg
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:Diploma Secundair onderwijs

Taalbeheersing: welke taal? Spreken, lezen en/of schrijven?
Frans mondeling en schriftelijk.

Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)Polyvalent medewerker: audio-en videoproducties.

Aantal dagen ziekteverzuim: 0

Aantal dagen niet tijdig op het werk: 8
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Evolueerde geleidelijk naar een polyvalent medewerker.
Kwaliteiten:
- Goed voorkomen.
- Zeer stipt
- Is een goede cameraman/monteur.
Werkpunten:
- Egocentristisch.
- Verdraagt geen kritiek, neemt vaak alles te persoonlijk op.
- Praat veel waardoor medewerkers van hun werk worden afgeleid.
- Eist veel aandacht op.
- Storend, egocentrisch gedrag
- Groot zelfbeeld

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

5

6

7

5

5

4

5

7

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding?Neen
Volgde de doelgroepsmedewerker een externe opleiding? Waar?
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden? /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd:Waarom niet?
Wil enkel iets bijleren op audio-visueel vlak.
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit?Wat was het aanbod?Kreeg dagelijkse omkadering en praktische opdrachten die nuttig waren voor de ontwikkeling binnen zijn
vakgebied.
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Naam: C V P
OCMW:Leuven
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
- De maatschappelijk assistent: Het OCMW volgt nauwgezet zijn medewerkers op, reageert snel als er vragen zijn.
Het OCMW Leuven is een uitzondering op de regel: tijdens de tewerkstelling van de doelgroepmedewerker wordt er
samen nagedacht over een toekomstige carrière, samen gezocht naar werk en naar eventueel relevante opleidingen.
- De ISP administratie::
Verloopt via de maatschappelijk werkster wat de samenwerking vereenvoudigt en bevordert
Hoeveel maal werd de groepsmedewerker geëvalueerd? 3 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke: 2
-opdringerig
-onvoorspelbaar en verbaal agressief
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? Ja
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker?
Op 04/10/2016 werden er afspraken gemaakt.
Op 19/10/2016 werd er geen gunstige evolutie bij doelgroepmedewerker vastgesteld.
Daarop is C.v.P langdurig ziek geworden en haar ziekteverlof werd telkens met een maand verlengd.
Er werd in onderling akkoord een einde gemaakt aan de arbeidsovereenkomst.
De overeenkomst met de doelgroepmedewerker liep van:
4/03/2016 tot 14/02/2017
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Profiel van de doelgroepmedewerker:Initialen van de doelgroepmedewerker: CVP
Burgerlijke stand: Alleenstaand
Nationaliteit: Belg
Beroepsachtergrond: diploma’s of opleidingen:
Master Beeldende Kunsten, Master Kunst geschiedenis
Taalbeheersing: welke taal? Spreker, lezen en/of schrijven?
Frans zeer goed
Nederlands matig
Engels en Grieks basiskennis
Professionele achtergrond en behaalde diploma's:
Master1 Beeldende kunsten en Communicatie
Master2 Kunstgeschiedenis en Archeologie (specialisatie in menselijke wetenschap, sociologie en antropologie van
kunst en esthetica)
Taak waarvoor zij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker: creatieve ateliers
Aantal dagen ziekteverzuim: 97
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 4
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Verzorgd voorkomen.
- Stiptheid.
- Werkt altijd verder.
- Kent verschillende plastische technieken.
- Assisteert goed in het keramiek atelier.
Werkpunten:
- Heeft veel aandacht nodig, voelt zich snel ondergewaardeerd.
- Kan soms niet wachten als ze niet meteen een antwoord krijgt.
- Verbaal opvliegend, impulsief en onvoorspelbaar.
- Vaak plotseling zeer emotioneel.
- Houdt geen rekening en heeft moeite met de hiërarchie.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

4

7

7

5

5

4

6

7

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding? Waar?
Interactieve media, 2jr. Hogere Graad SLAC Leuven (gedurende de eerste 3 maanden van de tewerkstelling) Nadien
volgde C.v.P een cursus Nederlands
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden
24 aanwezigheden/ 5 afwezigheden 6 aanwezigheden/ 0 afwezigheden.
Het behaalde resultaat: Beide opleidingen werden vroegtijdig afgebroken.
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd:
Waarom niet? Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit aanbod: De
medewerker volgde een opleiding keramiek op de werkvloer
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Naam: J

D

OCMW:Leuven
Hoe loopt de samenwerking met de OCMW begeleiders:
- De maatschappelijk assistent:
Het OCMW volgt nauwgezet zijn medewerkers op, reageert snel als er vragen zijn. Het OCMW Leuven is een
uitzondering op de norm: tijdens de tewerkstelling van de doelgroepmedewerker wordt er samen nagedacht over een
toekomstige carrière, samen gezocht naar werk en naar eventueel relevante opleidingen.
- De ISP administratie:
Verloopt via de maatschappelijk werkster wat de samenwerking vereenvoudigt en bevordert.

Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker? 2
Hoeveel probleemmeldingen?: Geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? Neen
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker?
/
Overeenkomst met doelgroepmedewerker loopt van:
14/03/2016 tot 14/09/2017
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: JD
Burgerlijke stand: Alleenstaand
Origine: Belg
Professionele achtergrond: diploma’s of opleidingen
TSO opleiding apotheek-assistent (6 jaar)
2 kandidaturen biomedische wetenschappen
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Nederlands mondeling en schriftelijk
Frans mondeling
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker: toegepaste grafische technieken en drukkerij
Aantal dagen ziekteverzuim:0
Aantal dagen niet tijdig op het werk:17
Aantal onrechtmatige afwezigheden:0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Positief:
- Stiptheid.
- Stressbestendig.
- Nauwkeurigheid.
- Beleefd.
Werkpunten
- Moeite met prioriteiten stellen.
- Gebrek aan gevoel voor discretie.
- Traag werkritme.

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

6

8

6

7

5

6

7

7

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding? Waar?
Heeft een cursus telefoneren en archiveren gevolgd.
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden
Telefoneren: 3 dagen/0 afwezigheden
Archivering: 1 namiddag/ 0 afwezigheden
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Naam: L

C

OCMW: Leuven
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
De maatschappelijk assistent:
Het OCMW volgt nauwgezet zijn medewerkers op, reageert snel als er vragen zijn. Het OCMW Leuven is een
uitzondering op de norm: tijdens de tewerkstelling van de doelgroepmedewerker wordt er samen nagedacht over een
toekomstige carrière, samen gezocht naar werk en naar eventuele relevante opleidingen.

De ISP administratie:
Verloopt via de maatschappelijk werkster wat de samenwerking vereenvoudigt en bevordert.

Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker:? 2 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke? Geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? Neen
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker?
/
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroepmedewerker?
11/04/2016 tot 1/04/17
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: L.C
Burgerlijke stand: Alleenstaand
Origine: Belg-Ecuador
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond: diploma’s of opleidingen:
Opleiding fotografie Narafi 2009-2011
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Nederlands moedertaal.
Frans mondeling en schriftelijk
Engels goede kennis.
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker: creatieve ateliers
Aantal dagen ziekteverzuim: 17
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 5
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Positief:
- Verzorgd voorkomen.
- Stiptheid.
Werkpunten:
- Gebrek aan arbeidsfierheid.
- Vaak gebrek aan energie.
- Gebrek aan motivatie.
- Lui en oppervlakkig.
- Selectief doof.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

7

5

7

5

5

6

5,5

7

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding? neen
Waar?
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden?
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd, waarom niet?
Tijdens de eerste evaluatie gaf L.C aan een opleiding te willen volgen.
Hier kwam geen gevolg op, ondanks meerdere opties aangeboden te hebben gekregen door het OCMW.
De medewerker heeft uiteindelijk aangegeven dat studeren naast voltijds werken te veel energie van hem vergt.
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Naam: S

F

OCMW: 2800 Mechelen
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
-De maatschappelijk assistent:
Nieuwe samenwerking, erg empathische medewerkster, minder aandacht voor de tewerkstellingspartner.
- De ISP administratie:
Verliep vlot
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker? 0
Hoeveel probleemmeldingen en welke? 0
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? Neen
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker?
De overeenkomst met de doelgroepmedeweker liep van:
29 maart 2016 tot 28 april 2016
Opvolging doelgroepmedewerker na tewerkstelling bij Beeldenstorm:
Het OCMW Mechelen geeft zijn doelgroepmedewerkers een proefperiode van 1 maand vooraleer ze tewerkgesteld
worden.
De doelgroepmedewerker vond dat ze te hoog opgeleid was om te werken als assistent creatieve ateliers
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: S.F
Burgerlijke stand: Alleenstaand
Origine: Maghreb
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond: diploma’s of opleidingen:
Master of Science in de Interieur Architectuur, Universiteit Antwerpen
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken:
Nederlands lezen en schriftelijk.
Frans goed.
Engels goed.
Duits en Berbers: basisbegrippen

Taak waarvoor zij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker: decor & standenbouw
Aantal dagen ziekteverzuim: 0
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 0
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Positief:
- Verzorgd voorkomen.
- Stipt.
Werkpunten:
- Heeft ons te laat op de hoogte gebracht van beslissing om haar contract stop te zetten. Een eenzijdige beslissing,
zonder overleg.

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

6

5

8

7

7

6

5

8

Volgde de doelgroepmedewerker een opleiding buiten huis? Waar?
/
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden
/
Het behaalde resultaat:
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd:
Waarom niet?
/
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit aanbod?/
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Naam: A

Y

OCMW:1060 Molenbeek
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
Groot verloop van personeel binnen de afdeling van het OCMW waardoor de AY nog geen kennis heeft kunnen
maken met haar huidige verantwoordelijke.
Over het algemeen en vooral tijdens vakantie periodes verloopt de uitwisseling van informatie zeer traag
-De maatschappelijk assistent:
-De ISP administratie:
Interne communicatie tussen personeelsdienst en maatschappelijk werker loopt moeizaam. Wij krijgen regelmatig
vragen van de maatschappelijk assistent die wij reeds uitvoerig hadden toegelicht aan de de personeelsdienst van het
OCMW (ISP) of vice-versa.
Hoeveel maal werd er geevalueerd met de doelgroepmedewerker:
Hoeveel probleemmeldingen en welke:
Hebben die geleid tot een remedieringsgesprek
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker.
/
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroepmedeweker.
03/01/2017 tot 03/06/2018
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: AY
Samenstelling gezin: 3 kinderen
Origine: Angola
Nationaliteit: Nederlandse
Beroepsachtergrond: diploma’s of opleidingen:
6de secundair onderwijs: Collège Sainte-Monique, Congo
Certificaat “Keuken en zaal”
Nederlandse les
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Frans mondeling en schriftelijk: goed.
Nederlands spreken: basisbegrippen.
Engels mondeling: middelmatig.
Portugees: Moedertaal.
Taak waarvoor hij werd aangesteld
Polyvalent medewerker: logistieke ondersteuning aan bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid &
hygiëne
Aantal dagen ziekteverzuim: 0
aantal dagen niet tijdig op het werk: 2
aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Positief:
- Verzorgd.
- Vriendelijk.
- Werkt grondig.
Werkpunten:
- Soms traag.

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

7

7

7

7

6

8

7

8

Genoot de doelgroepsmedewerker een externe opleiding? Waar?
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden 0
Het behaalde resultaat:/
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd: Waarom niet?
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per werk bedroeg dit?
Wat was het aanbod?
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Naam: F B
OCMW: 1080 Molenbeek
Samenwerking met de OCMW begeleiders: De maatschappelijk assistent:Reeds jaren werken wij samen met
dezelfde maatschappelijk werker.De maatschappelijk assistent toont weinig belangstelling voor onze
probleemmeldingen en geeft weinig feedback.Het diensthoofd van de maatschappelijk assistent, tevens jurist, gaat
zeer professioneel tewerk tijdens remediërings- gesprekken en verdient onze diepste waardering.
De ISP administratie:Interne communicatie tussen personeelsdienst en maatschappelijk werker loopt moeizaam.
We krijgen regelmatig vragen van de maatschappelijk assistent die wij reeds uitvoerig hadden toegelicht aan de
personeelsdienst van het OCMW (ISP).
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker?1 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke? 4 maal
- Geen arbeidsethiek.
- Onbeleefd antwoorden.
- Onnauwkeurig werken.
- Liegen.
- Grof en ongemanierd tegen over haar hiërarchische oversten.
- Ondanks herhaalde uitleg steeds dezelfde fouten maken.
- Oneerlijk, verschillende pogingen om haar ongewettigde afwezigheden als gewettigde afwezigheid te coderen.
- Vervreemden van vertrouwelijke informatie uit onze digitale bestanden.
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? 1 maal
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker?
Ongunstige evolutie met ontslag om dwingende reden als gevolg.
Van wanneer tot wanneer liep de overeenkomst met de doelgroepmedewerker?01/09/15 tot 28/02/16
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: F.B.
Burgerlijke stand:Samenwonend, 2 kinderen
OrigineMarokko
NationaliteitBelg
Beroepsachtergrond: diploma’s of opleidingen:
Beroeps secundair Onderwijs: Secretariaat
Opleiding onderhoud gevolgd aan het OCMW van Molenbeek
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Frans mondeling en slecht schrijven
Nederlands lezen
Taak waarvoor hij werd aangesteld Polyvalent medewerker: onthaal
Aantal dagen ziekteverzuim: 17
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 14
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 4
Kwaliteiten en tekortkomingen:Positief:Zeer verzorgd voorkomen.
Werkpunten:
- Onvoldoende communicatie.
- Onnauwkeurig.
- Misleidend en onbeleefd
- Geen affiniteit met secretariaatswerk.
- Aan F.B werd meermaals voorgesteld haar kennis van het Frans te verbeteren, voornamelijk schriftelijk was dit
problematisch. Een groot probleem mocht F.B haar loopbaan als secretariaatsmedewerker willen voortzetten.F.B.
negeerde echter ons advies.

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

1

1

5

2

2

1

1

9

Genoot de doelgroepmedewerker een externe opleiding? Waar?
Geen
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden?
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd: Waarom niet? Geen interesse
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit?
Wat was het aanbod?
-10 uur arbeidsattitude: basisbegrippen van het arbeidsreglement/ maken van werkplanning
-Gebruik maken van computerprogramma’s
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Naam: K

A

OCMW: 1060 Molenbeek
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
Groot verloop van personeel binnen de afdeling van het OCMW waardoor K.A nog geen contact heeft gehad met
haar huidige verantwoordelijke.
Over het algemeen en vooral tijdens de vakantieperiodes verloopt de uitwisseling van informatie zeer traag. Ze
moedigen de doelgroepmedewerkers niet aan om een bijkomende opleiding te volgen.
Een hoog aantal dagen ziekteverzuim en een ziektedag zonder verwittiging beschouwt dit OCMW niet als
problematisch. Er wordt ook geen gevolg gegeven aan onze probleemmeldingen. Alleen wanneer er een
mediatiegesprek wordt aangevraagd wordt hierop ingegaan. Dit werkt niet bevorderlijk in het vooruitzicht van een
eventuele doorstroming.
De ISP administratie:
Interne communicatie tussen personeelsdienst en maatschappelijk werker verloopt moeizaam. We krijgen
regelmatig vragen van de maatschappelijk assistent die wij reeds uitvoerig hadden toegelicht aan de
personeelsdienst van het OCMW (ISP) of vice-versa.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker?
Hoeveel probleemmeldingen en welke? 3 maal
Het niet verwittigen van de werkplaats in het geval van ziekte.
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek?
Geen
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker?
Geen
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroepmedeweker?
02/05/2016 tot 02/05/2017
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: K.A
Burgerlijke stand: Alleenstaande met kind
Origine: Belg
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond: diploma’s of opleidingen:
Diploma lager secundair onderwijs
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Frans mondeling
Arabisch mondeling
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker: logistieke ondersteuning aan bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid &
hygiëne
Aantal dagen ziekteverzuim: 59
aantal dagen niet tijdig op het werk: 0
aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Competenties en werkpunten:
Positief:
- Volgt de instructies op.
- Kan zelfstandig werken.
- Schiet goed op met de collega’s
Werkpunten
- Voert niet altijd haar taken grondig en stipt uit
- Lijkt moeilijkheden te hebben met rekenen.
- Is regelmatig afwezig wegens ziekte en/of door ziekte van haar kind (gemiddeld 6 dagen per maand).
- Respecteert het arbeidsreglement niet, stelt haar arbeidsplaats niet op de hoogte van haar afwezigheid.

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

8

4

5

8

8

7

4

7

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding?
Waar?/
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden
Het behaalde resultaat:/
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd:
Waarom niet?
Heeft geen interesse en energie als alleenstaande moeder.
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit?
Wat was het aanbod:
- Opleiding op de werkvloer: poetsdienst.- Arbeidsattitude: basiskennis van het arbeidsreglement.
- Andere: veiligheid en hygiëne.
- Voorbereiding kookateliers voor kinderen.
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Naam: S C
OCMW: 1080 Molenbeek
Samenwerking met de OCMW begeleiders: - De maatschappelijk assistent:
We werken al meerdere jaren samen en toch toont de maatschappelijk assistente weinig begrip voor onze
probleemmeldingen en de opvolging ervan. De dienstoverste werkt echter zeer professioneel en constructief tijdens
remediërende gesprekken.
Door het grote personeelsverloop hebben ze ons echter nooit een officieel document overhandigt voor de
onderbreking van dit contract.
- De ISP administratie:Interne communicatie tussen de ISP personeelsdienst en maatschappelijk werker loopt
moeizaam.We krijgen geregeld vragen van de maatschappelijk assistent over informatie die reeds aan de ISP
diensten werd verschaft.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker?/
Hoeveel probleemmeldingen en welke?Geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek?S.C is, zonder te verwittigen, niet komen opdagen voor haar
remediëringsgesprek.
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker? /
Van wanneer tot wanneer liep de overeenkomst met de doelgroepmedewerker?
01/02/2016 tot 23/05/2016 (de vooropgestelde termijn werd niet afgemaakt omdat de doelgroepmedewerker van de
ene op de andere dag beslist heeft om niet meer te komen).
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: SC
Burgerlijke stand:Alleenstaand

OrigineMarokko

NationaliteitBelg

Professionele achtergrond: diploma’s of opleidingen:
Kantooradministratie en gegevensbeheer 7de jaar

Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Nederlands en Frans mondeling en schriftelijk

Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)Polyvalent medewerker: onthaal
Aantal dagen ziekteverzuim: 7
Aantal dagen niet tijdig op het werk:/
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 13
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Positief:
- Zeer verzorgd voorkomen
- Zeer goed tweetalig, zoals aangegeven in haar cv.
Werkpunten:
- Stil en verlegen, sprak bijna nooit met haar collega’s
- Kwaliteit van het werk daalde na 2 maanden activiteit en het ziekteverzuim toe.
- Onrechtmatig afwezig zonder vermelding van een reden noch aan Beeldenstorm, noch aan het OCMW.
- Haar vroegtijdig vertrek heeft zij ook niet toegelicht.
- OCMW heeft ons nadien laten weten dat S.C haar studies wou hervatten.

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

5

4

4

4

4

4

4

9

Genoot de doelgroepmedewerker een opleiding buiten huis? Waar ?/
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd: Waarom niet? /
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit?
Wat was het aanbod?
- Bij haar aankomst kreeg S.C een basisopleiding in relevante software om volgende taken uit te kunnen voeren:
tekstverwerking / archivering/ aanleggen van databases / navorsing
- Toepassing Adobe Photoshop & Illustrator : individuele begeleiding 2 uur per week.
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Naam: L

F


Personeelslid aangeworven na gunstig traject Artikel 60

Samenwerking met werkmeester en productieassistente:De samenwerking verloopt soms moeizaam op het vlak
van communicatie. Ze praat geen Nederlands en kan zich moeilijk uitdrukken in het Frans. De couturière is ook
verantwoordelijk voor het aankopen van nieuwe materialen. Geregeld probeert ze die verantwoordelijkheid op
iemand anders af te schuiven. De cursisten zijn wel heel tevreden over het kostuumatelier omdat ze een volledig
aanbod krijgen. Het tekenen van patronen is een discipline die men niet op vele plaatsen kan leren. Beeldenstorm zal
haar aanmoedigen om haar kennis van het Frans te verbeteren.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker?0
Hoeveel probleemmeldingen en welke?0
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek?Nee
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker? /
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroepmedewerker?16/11/2015-30/06/2016 en
03/10/2016-15/05/2017
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: LF
Samenstelling gezin:Alleenstaande
Origine:Iran
Nationaliteit:Iran
Beroepsachtergrond: diploma’s of opleidingen:1980: Diploma Leerkracht Lager Onderwijs-Iran1977-2001:
Naaiopleiding
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Perzisch spreken en schrijvenFrans spreken

Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)Atelier begeleider kostuumatelier
Aantal dagen ziekteverzuim: 4
Aantal dagen niet tijdig op het werk:17 vooral in de beginperiode van het contract
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:Positief:
- Zeer verzorgd voorkomen.
- Vriendelijk.
- Goede vakkennis.
Werkpunten:
- Soms opdringerig.
- Talenkennis erg beperkt.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

7

9

8

7

9

8

7

9

Genoot de doelgroepmedewerker een opleiding buiten huis? Waar ?/
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd: Waarom niet? /
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit?Wat was het
aanbod?Neen
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Naam: T

N’d

Personeelslid aangeworven via het leertraject “Duaal Leren”
Doelgroepmedewerker wordt gevolgd door ?Enna Halie-Administratie
Marianne Verwilghen- Verantwoordelijke Ateliers
Hoe verloopt de samenwerking met de Trajectbegeleider CLW Castor ?We krijgen altijd een snelle feedback en
we worden gesteund als er iets moet bijgestuurd worden. De opvolging verloopt ook vlot. Bij evaluaties is er wel
helaas geen verantwoordelijke leerkracht aanwezig. Dit zou goed zijn zodat er in de school meer gewerkt kan
worden aan specifieke aandachtspunten.
Samenwerking met werkmeester en productieassistente:Hij doet steeds wat hem gevraagd wordt, is zeer beleefd
maar soms een beetje traag.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker?2 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke?2 maal
Meermaals te laat komen en het niet verwittigen in geval van ziekte. Ondertussen kent hij de procedures en volgt hij
ze zo goed mogelijk op.
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek?Neen
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker? /
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroepmedewerker ?05/10/2016-30/10/2017
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: TN’d
Burgerlijke stand:Samenwonend met 1 familielid
Origine:CongoNationaliteitBelg
Professionele achtergrond: diploma’s of opleidingen:Leerling in opleiding in het deeltijds onderwijs
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven of spreken.
Frans en Nederlands mondeling en schriftelijk

Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)administratieve medewerker/ assistent creatieve ateliers
Aantal dagen ziekteverzuim: 6
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 10
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 3
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Positief:
- Zeer verzorgd voorkomen
- Vriendelijk
Werkpunten:
- Soms traag
- Komt soms te laat, laatste tijd opmerkelijke verbetering.

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

9

7

6

7

7

9

7

9

Genoot de doelgroepmedewerker een opleiding buiten huis?
Waar ? Hij gaat deeltijds naar school en volgt onthaal administratie
Het aantal gevolgde sessies? /het aantal afwezigheden /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd: Waarom niet? /
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit?Wat was het aanbod?/
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Beschrijving opdrachten binnen de sociale economie:
Beeldenstorm "centrum van verbeelding"
www.beeldenstorm.be
Beeldenstorm heeft gedurende jaren een volwaardig sociaal-economisch project lopen dat uitgedacht
werd rond muzische beroepen en projecten:
Beeldende kunsten, Podiumkunsten en toegepaste kunsten door realisatie van eigententoonstellingen en
creatieve ateliers. Alle bedrijvigheden die verband houden met het uitvoeren van een productie
DE PLASTISCHE SECTOR:
metaalbewerkingsatelier:
decor en standenbouw, uitvoeren van straat- en parkmeubilair;
inrichting- en renovatieproject van onze eigen gebouwen.
drukkerij voor de non-profit:
drukwerk voor culturele manifestaties;
werken met digitale printer;
drukken op textiel via transferstechnieken.
ceramiekatelier
vervaardiging van straatmeubilair mozaïek banken en tafels;
uitwerking van verfraaiingsprojecten (geveldecoratie).
snit en naad
naast een kostuumatelier organiseren wij ook meermaals per week creatieve ateliers sint & naad
(op maat geknipt) voor alle liefhebbers uit de buurt, zowel voor kinderen als volwassenen.
creatieve ateliers:
Jongeren en volwassenen mee begeleiden in hun vrijetijdsbeleving:
assistentie ceramiekatelier, instrumentenbouw, snit & naad, projecten rond gezonde voeding,
multimedia, creaateliers voor jongeren.

DE AUDIO-VISUELE SECTOR:
Beeldenstorm TV
Beeldenstorm werkt aan een format dat via digitale weg ruim kan worden bekeken. Maandelijks
organiseren wij concerten die geregistreerd dienen te worden in onze eigen studio, Tevens
verzorgen wij heel wat digitaal materiaal voor verschillende muziekgroepen.
Deze activiteit is zeer arbeidsintensief:
montage,
beeld en klank registratie,
cameraman, klankman;
studiomeester:
onthaal studiogasten;
klaarzetten filmset;
assistent begeleider jongeren en groepen tijdens de realisatie van hun productie.

CATERING
Verzorgen van catering tijdens evenementen met aandacht voor gezonde voeding;
dagelijkse organisatie van kleine catering in onze kantoren (20 personen);
inrichting occasionele kookateliers voor kinderen.
Hulp bij de inrichting en de opstart van ons eigen restaurant.
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LOGISTIEKE ONDERSTEUNING:
veiligheidsbewaker;
poetsdienst: onderhoud van gebouwen,
gebruiksklaar maken van zalen;
hulp bij opstellen van tentoonstellingen;
verzorging van planten.

ONTHAAL EN ADMINISTRATIE:
assistentie in tal van registratieopdrachten;
bevraging van atelierparticipanten (enquetes);
oplijsten aanwezigheden en verwerking naar statistieken en verslagen;
rondleidingen in onze werkplaats voor bezoekers aan onze ateliers;
archivering van 18jaar beeld en tekst over Beeldenstorm;
permanentieopdrachten telefoon, balie;
agendaopvolging;
hulp bij de verspreiding van ons promotiemateriaal.

Onze doelgroepen:
Deeltijdse leerprojecten van het Centrum Voor Volwassenonderwijs (18+): Binnen deze doelgroep
profileren zich jonge volwassenen, deeltijds tewerkgestelden of werklozen die, afhankelijk van hun
leerachterstand, binnen een bepaalde module, een secundaire cyclus wensen te behalen.

DE DEELTIJDSE LEERPROJECTEN – BRUGPROJECTEN: (-18)
Voor jongeren die als minderjarigen instappen in een brugproject. Na deze brugperiode stappen ze in een
leerproces ‘deeltijds leren deeltijds werken’. De projecten worden begeleid door centra gevestigd in
Halle, Vilvoorde en Sint Pieters Leeuw.

DE DEELTIJDSE LEERPROJECTEN-DUAAL LEREN- +18
Voor jongeren in een 'duaal leren' leerproces. Aan de jongeren wordt gedurende één schooljaar de
mogelijkheid tot werkervaring aangeboden op de werkvloer. De projecten worden begeleid door centra
gevestigd in Anderlecht en Vilvoorde

OCMW-BEVRAGERS ARTIKEL 60:
De meerderjarige OCMW-bevrager wordt de kans geboden om zich via een Artikel 60-project als
werkzoekende in regel te stellen t.o.v. de RVA en Actiris.
Afhankelijk van zijn leeftijd wordt hij 1 tot 2 jaar toegewezen aan een erkend sociaal-economisch project.
Deze werkplek dient de kandidaat in deze tijdspanne de nodige sociale vaardigheden en arbeidsattitudes
bij te brengen, zodat zij klaar zijn voor een invulling op de arbeidsmarkt.
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NIK HONINCKX
zakelijk & artistiek directeur

BART VANDEPUT
graÞscheafdeling&
drukkerij

MALANKA LANNOYé
keramiek

JEROEN SMETS
muziek

GREG DELANNAY
audiovisueel

LADAN FALAHI
mode &
toneelkostuum

ENNA HALIE
directie secretariaat/productie assistent

WIM CARELS
werkmeester/verantwoordelijke
logistiek beeldenstorm

MARIANNE VERWILGHEN
verantwoordelijke kinder & jongeren
ateliers/audiovisueel

THIERRY NDOMBASI
medewerker administratie creatieve
ateliers

KHADIJA ARRAJ
medewerkster onderhoud

LEVI CAPRON
medewerker
creatieve ateliers

JOERI DOURéE
medewerkergraÞscheafdeling&
drukkerij

ISMAEL ZAKI
medewerker onderhoud

CATHERINE van POTTELSBERGHE
medewerkster
creatieve ateliers

SEMY TWAGIRA
medewerker logistiek & onderhoud

OLIVIER TOMASI
medewerker
creatieve ateliers

ANITA YASITA
medewerkster onderhoud

MARLEEN SCHELFTHOUT
medewerkster
creatieve ateliers

PASCAL SLAGMOLEN
medewerker lasatelier
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In maart 2012 stemde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie houdende de integratie van
de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en deze is ook van toepassing op onze statistieken.

In het kader van de integratie van de genderdimentie in de statistieken van het BHG vragen wij u
onderstaande tabel in te vullen in functie van het aantal mannen / vrouwen aanwezig in uw
organisatie (PIOW of IO) op 31 december 2017.

Tabel :
Opsplitsing
naar geslacht

Situatie op 31/12/2016

MAN

VROUW

TOTAAL

Omkaderingspersoneel

3

2

5

Personeel uit de doelgroep

5

5

10

Niet-doelgroep personeel
TOTAAL

0
8

7

15

Naam + Rechtsvorm van de vereniging of de onderneming erkend als PIOW of IO :
Beeldenstorm vzw
Datum :

Contactpersoon :

11/06/17

Nik
Honinckx

Handtekening :








Jaarverslag Beeldenstorm deel 3: Plaatselijk Initiatief Ontwikkeling van de Werkgelegenheid verslag 2016


Beeldenstorm
financiering

financierings
kader en
programma

subsidiërende
overheid

beherende
administrati
e

financieringsperiode

soort
kosten

Structurele of
hernieuwbare
of
niethernieuwbare
financiering

financiering 1

steunfonds

VGC

2014/2019

personeel en
werking

structureel

financiering 2

Onderwijs

VGC

2015-2016

Personeel

hernieuwbaar

financiering 3

Wijkcontract
Passer

2014-2017

Personeel
werkingsmiddelen

niet hernieuwbaar

financiering 4

PIOW

2016-2018

Personeel en
werkingsmiddelen

structureel

financiering 5

Antiris geco’s

Antiris

Onbepaald

personeel

structureel

financiering 6

Sociale Maribel

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest Beliris
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Sociaal Fonds voor
socio culturele sector

Stedelijk Beleid
Non-Profit
geco’s
Onderwijs en
vorming
Duurzame
wijkcontracten

2016

personeel

hernieuwbaar

financiering 7

VIA-akkoorden

Sociaal Fonds voor
socio culturele sector

2016

personeel

structureel

financiering 8

Vivo soc. profit

Sociaal Fonds voor
socio culturele sector

2016

personeel

hernieuwbaar

financiering 9

Gemeente
Anderlecht

Gemeente onderw.,
cultuur & jeugd

Sociaal Fonds
voor socio
culturele sector
Sociaal Fonds
voor socio
culturele sector
Sociaal Fonds
voor socio
culturele sector
Gemeente
onderw, cultuur
& jeugd

2016

personeel

hernieuwbaar

financiering 10

Fortis-paribasfoundation

2016

werkingsmiddelen

éénmalig

Beeldenstorm
financiering
financiering 1

financiering 2
financiering 3
financiering 4
financiering 5
financiering 6
financiering 7
financiering 8
financiering 9
financiering 10






bedrag in 2016
€90.000,00 personeel
€90.000,00 werking
€3000,00 profit geco’s
€20.432,00 personeel
€27.000,00 personeel
€3000,00 werking
€69,000,00 personeel
€123,096,35 personeel
€12.000,00 personeel
€2.000,00 personeel
€100,00 personeel
€ 7.500,00 werking
€11.000,00 personeel / werking

bedrag in 2017
€90.000,00 personeel
€90.000,00 werking
€3000,00 profit geco’s
€20,432,00 personeel
30.000 €,00 personeel
€69,000,00 personeel
€123,096,35 personeel
€12.000,00 personeel
€2.000,00 personeel
€100,00 personeel
€ 7.500,00 werking
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Honinckx

Carels

Nik

Willem

Man

Man

10/01/2012

01 april 2001

Onbepaalde
duur

Onbepaalde
duur

38

Voltijds

BediendeP /
IOW

Groot
Stedenfon
ds VGC –
PIOW

Omkadering Management
artistiek en zakelijk

Omkadering:
werkmeesterdoelgroepbegeleider

Activa/Sine
gefinancierd
via subsidie
PIOW of IO,
Andere
(specifier)

In dienst

In dienst



Statuutf Reden einde Huidige
inancontract
toestand van
de
ciering
artikel 60§7
werknemer
DSP/+GECO

+ functie

aantal uur per
- doelgroep/
week
uitvoerend personeel
- personeel ander dan de doelgroep

Arbeids Categorie
- omkadering/ uitvoerend
tijd
personeel

Begindatum Einddatum
contract
contract

Naam

Voornaam

Man of
vrouw

Beeldenstorm vzw

Binnengekomen, weggegaan of gebleven personeel tussen 1 januari 2016 en 15 februari 2017 in het PIOW of de IO

Naam & rechtsvorm van de vereniging of van de onderneming en
eventueel gevolgd door de naam van het project erkend als PIOW of IO

Datum: 16/02/2017
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Vandeput

Verwilghen

Halie

Falahi

Dourée

Capron

Van
Pottelsberghe

Arraj

Twagira

Zaki

Bart

Marianne

Enna

Ladan

Joeri

Levi

Catherine

Khadija

Semy

Ismael

Man

Man

Vrouw

Vrouw

Man

Man

Vrouw

Vrouw

Vrouw

Man

02/08/16

01/08/16

02/05/16

21/03/16

14/04/16

14/03/16

03/10/2015

19/10/2015

18/05/2015

03/12/2009

15/05/2017

Onbepaalde
duur

Onbepaalde
duur

Onbepaalde
duur

38

37,5

38

38

38

38

12

38

30,24

23

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
logistieke ondersteuning*

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
logistieke ondersteuning*

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
logistieke ondersteuning*

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
creatieve ateliers

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
creatieve ateliers

Doelgroepmedewerker
toegepaste grafische
technieken & drukkerij

Doelgroep/uitvoerend
personeel mode & toneel
kostuum

Omkadering:sociale en
zakelijke begeleiding
doelgroepmedewerkers &
productieassistent

Omkadering:
muzische ateliers

Omkadering:
grafisch atelier

Art.60

Art 60

Art.60

Art.60

Art.60

Art.60

Activa

Geco

Geco

Deels
Stedenfonds
Deels
PIOW
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468 dagen

468 dagen

312 dagen

624 dagen

312 dagen

468 dagen

Bepaalde duur

/

/

/

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

In dienst

In dienst

In dienst

In dienst










Schelfhout

Ndombasi

Tomasi

Yasita

Samadi

Mony

Zaidi Adlou

Marleen

Thierry

Olvier

Anita

Ibrahim

Sébastien

Medhi

Man

Man

Man

Vrouw

Man

Man

Vrouw

05/01/2016

07/09/2015

19/08/2015

03/01/17

03/01/2017
(begin stage
05/12/16)

05/10/16

01/12/16

05/11/2016

07/08/2016

19/07/2016

30/06/17

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
audio & video producties

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
logistieke ondersteuning*

38

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
logistieke ondersteuning*

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
logistieke ondersteuning*

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
creatieve ateliers

Doelgroepmedewerker
administratie creatieve
ateliers

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker :
creatieve ateliers

37,5

38

38

37,5

19

19

Art.60

Art.60

Art.60

Art.60

Art.60

Sociale
Maribel

Art 60
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312 dagen

312 dagen
Einde contract
Art.60.

312 dagen
Einde contract
Art.60.

468 dagen

Schooljaar
2016-2017

624 dagen



Medewerker nam
ontslag op 05/11/16,
heeft contract
voortgezet in de
bouw sector

Werkt als
freelance
cameraman,
volgt vorming
webmaster

Werkt als
onderhoudsMedewerker
(contracten van
bepaalde duur)
afwisselend met
werkloosheid
periodes

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm








Chouirdi

Toualla

Boutraïh

Fellah

KIAS

Safia

Souad

Fatima

Saloua

Karim
(Mustapha)

Man

Vrouw

Vrouw

Vrouw

Vrouw

01/06/16

29/03/16

01/09/2015

01/04/2015

01/02/2016

28/09/16

28/04/16

28/02/2016

01/03/2016

01/01/17

38

38

38

38

38

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
decor & standenbouw

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
decor & standenbouw

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
onthaal

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
logistieke ondersteuning*

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
onthaal

Art.60

Art.60

Art.60

Art.60

Art.60
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Juist bevallen

468 dagen
Contract stopgezet
door OCMW
wegens arbeidsonbekwaam
heid in de functie

Werkzaam in
een centrum
voor
mishandelde
vrouwen
(onthaal)

 

Wil terug gaan
studeren

30 dagen proef Solliciteert
contract
Proef-contract
niet verlengd op
aanvraag van
medewerker, wil
solliciteren ipv
werken.

468 dagen
Contract
vroegtijdig stop
gezet op
initiatief van het
OCMW

312 dagen
Contract
onderbroken
door OCMW
wegens
langdurige
ziekte

312 dagen
Contract
vroegtijdig stop
gezet
01/11/2016 op
initiatief van de
medewerkster

Dussart

Frastré

Geoffroy

Sylvie

Vrouw

Man

01/10/2015

16/02/2015

01/03/2016

16/08/2016

38

37,5

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
decor & standenbouw

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
toegepaste grafische
technieken / video
producties
Art.60

Art.60
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Artiesten
contract
bepaalde duur
via
Beeldenstorm

5 maanden
Freelance
Contract
ebéniste
stopgezet door
OCMW wegens
niet opvolgen
van arbeidsreglement

468 dagen
Einde contract.

































* Doelgroepmedewerker polyvalent medewerker logistieke ondersteuning: logistieke ondersteuning aan bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid & hygiëne



 








“Eet meer friet!”
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www.beeldenstorm.be

Nik Honinckx - Bergensesteenweg 145 - 1070 Anderlecht

www.beeldenstorm.be

