
DAGBESTEDING EN  
TIME-OUT REGIO WAAS EN 

DENDER



De Knoop

Bij ‘De Knoop’ denk je misschien snel aan ‘in de knoop zitten, iets in 
je oren knopen, ergens geen touw aan vast kunnen knopen,..’ 
Onze knoop is echter een heel ander soort. Het kan een hemdknoop, 
een broeksknoop, een jasknoop of zelfs een rokknoop zijn. In elk 
geval iets dat je ergens kan aannaaien, want dat is ons uitgangspunt, 
dat jongeren bij veel meer zaken aansluiting vinden dan ze op het 
eerste moment misschien vermoeden. De knoop kan ook weer  
afgeknipt en aan een ander kledingsstuk vastgemaakt worden, net 
zolang tot hij past in het geheel.  
En dat is waar we willen voor staan, een op maat gemaakt aanbod 
waarbij elke jongere zijn knoop met fierheid op het juiste kledingsstuk 
kan naaien. In elk geval, geen organisatie van het zevende  
knoopsgat! 

Time-out, Dagbesteding?

De projectwerking van de Knoop bestaat uit twee delen, enerzijds 
time-out, anderzijds dagbesteding.
Wij organiseren time-outs voor jongeren die vastgelopen zijn of 
dreigen vast te lopen in hun begeleiding. Een jongere kan instappen 
in het interne dagbestedingstraject, maar kan er ook voor kiezen om 
naar een zorgboerderij, natuurreservaat, boswachter,… te gaan. De 
Knoop staat hierbij in voor de trajectbegeleiding en contacten met 
de externe partners zodat voor elke jongere een oplossing op maat 
gevonden kan worden. Daarbovenop is er 1 residentiële time-outplek 
in OOOC de Morgenster. Het doel van de time-out is steeds  
terugkeer naar de voorziening waar de jongere verblijft en duurt  
maximaal 2 weken.
Daarnaast bieden we elke dag van 9u tot 15u30 dagbesteding 
aan voor jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen. Deze dag-
besteding bevat een mix van ateliers (fietsen maken, hout bewerken, 
dramatische expressie,…), sociale vaardigheidstrainingen, natuur-
activiteiten etc. Het is steeds de bedoeling jongeren te activeren en 
hun zelfwaardegevoel te versterken opdat ze terug in het reguliere 
onderwijs kunnen stappen. De dagbesteding is een tijdelijke  
maatregel zonder onderwijsvervangend mandaat. 



Ja maar voor wie dan?

De Knoop stelt haar aanbod beschikbaar voor alle jongeren die  
verblijven in een van de zes voorzieningen die meestapten in het  
samenwerkingsverband: 

Begeleidingscentrum De Steiger,  
OOOC De Morgenster,  
Dienstencentrum Hof ter Welle,  
Tehuis Sint-Carolus,  
Begeleidingscentrum Beaufort en  
Jeugdzorg Sint-Vincentius.

Tijdens het aanmeldingsgesprek worden de interesses van de jongere 
en de vragen van de voorziening overlopen en zoeken wij een  
leeftijdsadequate en op maat gemaakte oplossing. Op die manier  
hebben ook onze externe samenwerkingspartners een fijne  
samenwerking met gemotiveerde jongeren.

En wat kost dat

De kostprijs varieert per module:
 

  Module Opdracht Kost per dag

Dagbegeleiding semi 
residentieel

Dagbegeleiding 
schooluren

5,00 €

Time-out semi-
residentieel (in De 
Morgenster)

(dag) begeleiding 
tijdens schooluren

5,00 €

Time-out residentieel 
(in De Morgenster)

Opvang en time-out 
aanbod

10,00 €

Time-out externe 
partners

Opvang en of time-out 
aanbod

Kostprijs externe partner

De Knoop is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 16u.
tel: 052 / 46 04 27
e-mail: deknoop@demorgenster.be 
Burelen en lokalen de Knoop:
Smoorstraat 8
9250 Waasmunster



Beaufort
Sombekesdries 

12
9250 Sombeke

Sint Carolus 
Tehuis

Geyselstraat 49
9100 Nieuw-
kerken-Waas

OOOC De 
Morgenster
Smoorstaat 8

9250 Sombeke 

De Steiger
Torenstraat 80 
9160 Lokeren

Sint  
Vincentius

Jagerstraat 82  
9220 Hamme

Hof ter Welle
Anna Piers-

dreef 1
9120 Beveren


