DICHTERBIJ
toekomstperspectief

• Zoekt u hulp voor jongeren vanaf 12 jaar die
langdurig niet naar school gaan?
• Zoekt u een kleinschalige zorg-onderwijs

• Gunt u de jongere een stabiele plek waar de
nadruk ligt op het herstel van dagritme en
doorbreken van oude patronen?

combinatie die aansluit bij de problematiek en
leeftijdsfase van de jongere?
• Heeft de jongere problemen thuis en moeite om
vriendschappen en sociale contacten te onderhouden?

…dan is het ZOC van Timon in samenwerking
met Educé iets voor deze jongere.

Zorg Onderwijs Centrum

Het Zorg Onderwijs Centrum

Vaak is er in de thuissituatie hulp nodig om de schoolsituatie

Het Zorg Onderwijs Centrum (ZOC) in regio Rijnmond leidt

weer te herstellen. In veel gevallen is er al langer sprake van

leerplichtige jongeren tussen de 12 en 18 jaar die langdurig

schoolproblematiek gecombineerd met risicoverhogende

geen onderwijs volgen duurzaam terug naar een passende

persoonlijkheidskenmerken en een tekort aan beschermende

vorm van onderwijs, Met als ambitie dat zij daar toewerken

factoren. Een aanpak gericht op alleen de jongere is dan

naar het afronden met een startkwalificatie. Met iedere

onvoldoende; het hele systeem draagt bij aan een oplossing.

jongere wordt een integraal traject op maat gemaakt,

Er is vaak sprake van kindeigen problematiek. Wanneer deze

gericht op de jongere, onderwijs en het (gezins-)systeem

op de voorgrond staat, is bij de jongere bereidheid nodig

rondom de jongere.

tot het volgen van aanvullende behandeling, al dan niet

Doelgroep

voorafgaand aan het traject bij het ZOC.

Het ZOC biedt ondersteuning aan 20 leerplichtige
jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die gedurende
enkele maanden tot jaren niet meer naar school gaan. De

Jongeren die tijdelijk en kortdurend geen

problematiek van jongeren op het ZOC is divers:

onderwijs op hun eigen school kunnen volgen,

• Veelal is er sprake van autoriteits- en gezagsproblematiek.

zijn níet de doelgroep van het ZOC. Voor deze

• Jongeren hebben vaak moeite om vriendschappen en

doelgroep verwijzen wij naar de verschillende

sociale contacten te onderhouden.
• Soms hebben jongeren sociale contacten die een
bedreiging vormen voor hun ontwikkeling.

OPDC’s in regio Rijnmond.

Begeleiding en onderwijs

Een traject bij het ZOC

Een trajectbegeleider stelt met de jongere een individueel

Ieder traject start met een intakegesprek. Indien nodig

plan op, bepaalt het perspectief en begeleidt de

begint het traject ambulant, waarbij een MDFT-therapeut of

jongere in de dagelijkse routine. Daarnaast zijn er

een trajectbegeleider de jongere en zijn of haar gezin thuis

activiteitenbegeleiders die de jongeren ondersteunen in het

bezoekt. Gaandeweg gaat de jongere zijn aanwezigheid

ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en het bieden

op de locatie van het ZOC opbouwen. In eerste instantie

van structuur op locatie. We zetten systeemtherapie (MDFT)

ligt de nadruk op herstel van het dagritme, waarbij de

in om de onderliggende patronen in het gezin waardoor de

focus ligt op het deelnemen aan activiteiten. Gefaseerd,

schoolgang belemmerd wordt, te doorbreken.

passend in het ontwikkelde ritme van de jongere, wordt

Naast de individuele zorg nemen de jongeren twee keer

onderwijs op locatie of digitaal op afstand toegevoegd aan

per week in groepsverband deel aan een TOPs training–

het traject.

een training waarin ze zich meer bewust worden van hun
gedachten en hoe ze hun gedrag kunnen veranderen. Ook

Zes weken na de start van een traject vindt een eerste

zijn er groepsactiviteiten zoals koken en sporten.

evaluatie plaats, waarbij de jongere, zijn netwerk,
de verwijzer, de school van herkomst (indien van

Onderwijspartner Educé biedt op locatie ondersteuning op

toepassing) en Timon, Educé betrokken zijn. In deze

maat bij de toegroei naar een school. Educé kijkt samen

evaluatie bespreken we onder andere het voorgenomen

met de jongere en de school van inschrijving naar de

uitstroomprofiel en leggen dat vast.

onderwijsbehoeften en hoe deze vervuld kunnen worden.
Ook werken zij aan de leervaardigheid.

DICHTERBIJ
een systeemgerichte oplossing

Duur traject
De gemiddelde trajectduur is ongeveer zes maanden;

limitering, mits er perspectief is op terugkeer naar een

omdat er sprake is van een integraal maatwerktraject

opleiding op regulier- of speciaal middelbaar onderwijs.

kan dit per jongere verschillen. Het ZOC is geopend op
alle reguliere schooldagen tussen 9.15 en 15.00 uur.

Een aanmeldcommissie beoordeelt de aanmelding. Deze

De schoolactiviteiten volgen de schoolvakanties van het

bestaat uit een afvaarding van Timon Jeugdhulp,

middelbaar onderwijs, maar tijdens de schoolvakanties kan

Educé Onderwijs.

het begeleidingstraject wel doorgaan.

Financiering en aanmelden

Voor plaatsing op het ZOC is per jongere een

Aanmelden voor het ZOC is mogelijk via

jeugdhulparrangement op perceel D (Steun, hulp

jeugdhulprijnmond@timon.nl door het aanleveren van een

of behandeling, 41A02) benodigd. De

actueel gezinsplan, aanmeldformulier ZOC en eventueel

onderwijsfinanciering is georganiseerd via

relevante aanvullende informatie. Aanmelding is mogelijk

KoersVO.

gedurende het hele jaar. Het onderwijsniveau kent geen

timondichterbij

timondichterbij

www.timon.nl
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De personen op deze foto’s zijn gefingeerd.

