
Een ‘wagenschot’ is een stuk hout gekliefd uit een kwart van een 
rechte, eiken boomstam. Dit sterke, buigzame maar niet breekbare 

hout werd vroeger gebruikt om een karwagen bijeen te houden. 
Elke ambachtelijke houtbewerker kan beamen dat dit hout nog 
steeds het beste dient voor moeilijke meubels. Tussen de nerven 
zijn de mooiste stukjes hout zichtbaar, dit noemt men ‘spiegels’.  

In elke jongere zoeken wij de mooiste stukjes. 

voor gi en vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal a est 
rekening BE53 7374 0808 0053 

Voor meer informa e of  aanmelding  
Henk De Smaele ,  

maatschappelijk werker 
 09 280 89 67  

henk.desmaele@wagenschot.be  

Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw 
info@wagenschot.be 

www.wagenschot.be 

Campus Wagenschot  
Steenweg 2  

9810 Eke-Nazareth 
 09 280 89 60 
  09 280 89 79 

 

KANSEN CREËREN MET JONGEREN EN HUN CONTEXT 
begeleiding - training - behandeling 

MFC WAGENSCHOT  
KRUISPUNT 



Een samenspel van factoren zorgt ervoor dat sommige 
jongeren moeite hebben met vol jds schoollopen. Om 

een volledige schooluitval en intensievere hulpverlening 
te voorkomen, bieden wij schoolvervangende 

dagbesteding aan vanuit onze dienst Kruispunt. 

 

Kruispunt begeleidt jongeren, jdens de schooluren, die het ( jdelijk of 
structureel) moeilijk hebben met vol jds schoollopen. Tijdens de ac viteiten 
in onze ‘ateliers’ volgen jongeren een training, die inspeelt op hun 
persoonlijk leerprogramma (bvb. zel eeld, omgaan met kwaadheid, …).  

We werken zoveel mogelijk vraaggestuurd, en op maat van elke jongere, in 
overleg met zijn of haar context en de doorverwijzers. We houden daarbij 
rekening met individuele mogelijkheden, kwaliteiten en interesses. 

De ‘ateliers’ worden in zeer kleine groepen georganiseerd onder begeleiding 
van onze medewerkers. We beschikken ondermeer over een kook-, tuin-, 
crea-, fiets-, kunst-  en houtatelier. Er worden voldoende rust en 
bewegingsmomenten voorzien. We bieden onze ateliers aan in volle of halve 
dagen. Bij volle dagen voorzien wij, indien wenselijk, een middagmaal.  

Samenwerking met Dienst Mobiele Begeleiding 
Indien er nood is aan begeleiding in de gezins- of schoolcontext, kan er nauw 
samen gewerkt worden met onze Dienst Mobiele Begeleiding. 

We ontmoeten jongeren op een kruispunt in hun leven. Bij ons 
stoppen ze even, leren ze kijken naar zichzelf en de wereld, 

kiezen ze een weg, en kunnen ze daarna, met een rugzak vol 
handvaten, verdergaan, een mooie toekomst tegemoet. 

 

Voor wie? 

 Jongeren tussen 10 en 21 jaar met aanhoudende gedrags– en 
emo onele problemen (GES) en/of een licht mentale handicap. 

 Kruispunt is rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) met een 
maximum van 51 halve dagen (of ateliers) op jaarbasis, voor jongeren 
met een vermoeden van handicap. 

 Indien meer intensieve begeleiding nodig is (NRTH), is een 
goedgekeurde module dagopvang (dagbesteding) van de Integrale 
Toegangspoort (ITP) nodig.  

 Indien u wil overleggen of een jongere al dan niet in aanmerking komt 
voor begeleiding, mag u contact opnemen met onze voorziening. 

 

 

Eigen financiële bijdrage 

Onze werking wordt grotendeels gefinancierd door het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH). 

 
De overheid verwacht echter ook een financiële bijdrage van de gebruiker. 
Voor de meest recente informa e over de kostprijs, verwijzen we u door 
naar de diensten van het Vlaams Agentschap: www.vaph.be. 

 


