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Doelgroep School2Care 

Kernprobleem

Gebrek aan positieve maatschappelijke 
participatie

· Schooluitval / dreigende schoolverwijdering

· Sociale exclusie / afzonderen maatschappij 

· Zorgmijdend

· Impasse onderwijs en zorg

· Dreigende residentiële plaatsing of 
jeugddetentie

Internaliserende 
gedragsproblemen

· Angst

· Niet meer naar school gaan

· Ernstig gepest

· Sociale kwetsbaarheid 

Weinig stimulerende 
leefomgeving

Jongere

Gezin Omgeving 

Gebrek aan 
opvoedvaardigheden

Gebrek aan positieve 
vrijetijdsbesteding

Beperkt, ontbrekend of 
weinig ondersteunend 

netwerk

Overbelasting bij 
ouders

Problemen in cognitieve 
ontwikkeling

· Problemen met 
schoolprestaties

· Aandachtsproblemen

Externaliserende gedragsproblemen

· Grensoverschrijdend / risicovol gedrag

· Geen acceptatie van gezag

· Ontbrekende sociale en- 
conflictoplossende vaardigheden

· Maatschappelijke overlast

12 – 17 jaar, 
vrijwel altijd 
met maatregel  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.destentor.nl/regio/kampen/grote-zorgen-om-hangjongeren-penningkruid-1.3614802&ei=HOddVbHaLoPaUdztgCg&bvm=bv.93756505,d.d24&psig=AFQjCNEsXXU_tZWZhle4_UebmsboLHDpOw&ust=1432303741002755


Het uiteindelijke doel 

• De jongere participeert weer op een positieve manier  

 in de maatschappij 

o Opleiding, stage, werk, dagbesteding 

 

• Passend bij zijn / haar mogelijkheden 

 

• Jongere blijft thuis wonen 



Missie 

 

Op zoek naar een  

alternatief voor 

uithuisplaatsing  

 

 

Op zoek naar een  

manier om deze jongeren 

weer mee te laten doen 

 

 

 



Krachten bundelen 

Binnen één organisatie onderwijs, zorg, 

veiligheid en vrije tijd verbinden  

 

en samenbrengen tot één integrale 

aanpak, vanuit één visie met één 

regisseur. 

 

If you want to go fast, go alone. 

If you want to go far, 

go together. 



Uitstroom 

Januari 2013 t/m juli 2014 

o 70 leerlingen 

o Na gem. 8 maanden 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Regulier: 46% MBO, 18% VO, 18% VSO, 7% PRO, 11% arbeidstoeleiding 
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Bestendiging 

Op 1-1-15 

• De 46 regulier uitgestroomde leerlingen 
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Nog op uitstroomplek 

Niet zelfde plek, wel richting 

uitstroom perspectief 

Diploma VO naar MBO 

Startkwalificatie 

Arbeid 

Gesloten / JJI 

Behandeling 

Thuis 
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Ondersteuning 

docent 

Disruptief gedrag 

*** (lage score is 
positief) 

Groepsdynamiek* Leeratmosfeer ** Groei* Totaal leerklimaat 

* 

Leerklimaat School2Care  

meting 1 (n=32) meting 2 (n=28) referentiegroep (n = 389) 
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Fysieke veiligheid zelf** Fysieke veiligheid anderen** Veilige atmosfeer Totaal veiligheid* 

Leerklimaat School2Care  

meting 1 (n=32) meting 2 (n=28) referentiegroep (n = 389) 



Leerklimaat 

Hoe bereik je een positief klimaat in een setting met jongeren 

die overal zijn uitgevallen en weinig positief denken over 

zichzelf en de maatschappij?  
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Negatieve spiraal 

School: stilzitten, leren, sociale uitdagingen, angst om te falen, 
etc.  
 
 vermijd- / agressief gedrag  leerling  

 
 corrigerend gedrag docent (uit klas gestuurd worden)  

 
 gevoel van afwijzing, contactverlies 

 
En zo verder… 
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Aanpak passend bij doelgroep 

 

• Onderwijs & zorg, wrap around care, alle leefgebieden 

 

• Direct van 8.00 tot 20.00 uur 

 

• Intensieve samenwerking ouders en netwerk 

 

• Maatwerk én groepsgewijze aanpak 

 

• Binnen een veilig klimaat 



Docent  

=  

coach  

=  

hulpverlener 

• Betrokken op gehele leven 

• Eén kind, één plan, één regisseur  

• Lesgeven & hulp verlenen 

 

 

 



hard op het gedrag 

zacht op de persoon 

• Samenwerking justitie, leerplicht, jeugdbescherming 

• Heldere gedragsverwachtingen en consequenties  

• vanuit positieve houding (leereffect) 

 

 

 

 

 

 

School2Care als laatste kans 





Leerklimaat en werkrelatie 

• Aandacht en zorg (intensief en persoonlijk) 

• Belangeloos en onvoorwaardelijk 

• Op zoek naar talenten en mogelijkheden, motivatie 

• Voorspelbaar, duidelijk en consequent 

• Aanspreken op gedrag, niet op persoon 

 

Maar ook: 

• Consequent en confronterend  

 op gedrag 

• Direct, eerlijk, vasthoudend 

 



“Het verschil tussen een coach 

van School2Care en mijn vorige 

docenten, is dat de coaches écht 

moeite doen om mij te leren 

kennen, niet alleen als leerling 

maar ook als persoon” 

(leerling S2C). 



Focus op perspectief 

• Reëel perspectief 

• Alle partijen erachter  

 

• Kleine haalbare stappen 

• Aanleren competenties  

• Succeservaringen 

• Vieren van successen  

 



Iedere jongere 

heeft interesses en 

talenten 



Vrije tijd & 
gezondheid 
Ritme|sport| 
tijdsbesteding 



 

• “Magical mix” 

 

• Professionalisering 

 

• Afdelingsmanager 

 

 

 

 

Team als motor 
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En voor ons?  

• Maken en behouden van contact 

(oprechte interesse) 

• In kleine stappen werken naar 

realistisch toekomstperspectief 

(mogelijkheden en talenten) 

• Duidelijke structuur; rust, 

regelmatig, reinheid en respect  

• Heldere verwachtingen en 

consequenties ipv straf  

 

 



Onderwijs met hoofd 

en hart! 
www.altra.nl/school2care 


