DICHTERBIJ
TOEKOMSTPERSPECTIEF

•

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en ga je al een tijd niet meer naar school?

•

Zijn er problemen thuis of zit je zelf al langer niet lekker in je vel?

•

Heb je hierdoor ruzie thuis of op school en vind je het lastig om vriendschappen te
onderhouden?

•

Vind je leren lastig of heb je moeite om je te concentreren?

•

Wil je graag onderzoeken welke talenten je hebt en wil je deze verder ontwikkelen?

…dan is het Zorg Onderwijs Centrum van Timon in samenwerking met Educé
misschien iets voor jou!

ZORG ONDERWIJS
CENTRUM

Het doel van het Zorg Onderwijs Centrum
Het doel is dat je na je traject bij het Zorg Onderwijs Centrum:
•
•
•

Een plek vindt die bij jou past, in de vorm van onderwijs, werk of
dagbesteding.
Je beter in je vel zit en je talenten verder kunt ontwikkelen.
De thuissituatie verbeterd is.

Het Zorg Onderwijs Centrum
Het Zorg Onderwijs Centrum (ZOC) is een plek voor 20 jongeren tussen
de 12 en 18 jaar. Deze jongeren, die langdurig geen onderwijs volgen,
kunnen hier terecht om weer toe te werken naar een vorm van
onderwijs die passend is. Het gaat om jongeren die verschillende
problemen hebben zoals: leerproblemen, gedragsproblemen, en/of
problemen in de thuissituatie. Het ZOC is gevestigd in Rotterdam.
Iedere jongere krijgt hulp en onderwijs op maat.

dichterbij
zelfstandigheid

Ondersteuning en zorg op het Zorg Onderwijs Centrum
Een trajectbegeleider stelt samen met jou een plan op waarin je
bepaalt waar je naar toe wilt werken en begeleidt jou in je dagelijkse
routine. Daarnaast zijn er activiteitenbegeleiders die je ondersteunen in
het ontdekken en ontwikkelen van jouw talenten.
Naast de individuele gesprekken en begeleiding is er twee keer per
week een TOPS!-training in groepsverband. Dit is een training waarin
je aan de slag gaat om je bewust te worden van je gedachten en
gevoelens en hoe je je gedrag kunt veranderen. Ook vinden er
groepsactiviteiten zoals koken en sporten plaats.
In de thuissituatie wordt er systeemtherapie (MDFT) ingezet om de
omgang met elkaar te verbeteren zodat er sprake is van een stabiele
thuissituatie waarin je ook zonder hulpverlening met elkaar verder
kunt. De MDFT-therapeut kan jou ook helpen om de eerste stappen
naar het ZOC te zetten.
Er wordt samengewerkt met de onderwijspartner Educé: zij bieden op
de locatie onderwijs op maat, samen met jou kijken ze welke vorm van
onderwijs bij je past en wat er nodig is om hiernaar toe te groeien.

Wie betaalt de hulp?
Om geplaatst te kunnen worden op het ZOC heb je een
jeugdhulparrangement nodig op Perceel D. Dit arrangement kan
aangevraagd worden bij de gemeente. De onderwijsfinanciering is
georganiseerd via KoersVO.

MEER WETEN?

‘Jouw TALENTEN verder
ontdekken en ontwikkelen’

Wil je meer weten over het ZOC of lijkt het ZOC jou een goede
stap? Bespreek dit dan met je jeugdbeschermer of je
contactpersoon van het wijkteam. Deze kan dan contact opnemen
met Jeugdhulp Rijnmond via jeugdhulprijnmond@timon.nl.
Voor meer informatie over het ZOC, zie www.timon.nl.
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