NIKKI EN MIRTE

DICHTERBIJ
een startkwalificatie

•

Ben je tussen de 12 en 20 jaar en lukt het je niet om op school mee te komen?

•

Spijbel je vaak of ga je al een tijdje niet meer naar school?

•

Ben je regelmatig agressief of juist depressief?

•

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

•

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

…dan is het Onderwijs Zorg Centrum van Timon en Beukenrode Onderwijs
misschien iets voor jou.

ONDERWIJS ZORG
CENTRUM

Wat is het doel van het Onderwijs Zorg Centrum?
Het doel is dat na je traject bij het Onderwijs Zorg Centrum (OZC):
•
•
•
•

je weer terug gaat naar jouw school van herkomst
als dat niet lukt: je een passende plek vindt op een andere school
je eventueel een baan vindt
de situatie thuis is verbeterd voor jou en je ouders

Het einddoel is dat je een diploma haalt en werk kunt vinden.

Wat is het Onderwijs Zorg Centrum precies?
Het Onderwijs Zorg Centrum is bedoeld voor jongeren die vastlopen in
het regulier of speciaal voortgezet onderwijs. Het gaat om jongeren die
meerdere problemen hebben, zoals: leerproblemen, gedragsproblemen
en/of problemen in de thuissituatie. Het Onderwijs Zorg Centrum is een
kleinschalige locatie gevestigd in Odijk. Er is plek voor zo’n 15 jongeren.
Iedere jongere krijgt hulp en onderwijs op maat.

dichterbij
zelfstandigheid

Welke begeleiding krijg je?
Het programma richt zich op jou, je ouder(s) of verzorgers en je school
van herkomst. Samen kijken we welke hulpvraag je hebt. Waar loop je
vast, waar wil je aan werken en wie kan je daarbij helpen? Je doelen
leggen we vast in een plan. Je krijgt een vaste begeleider bij het OZC.
Ook vinden er groepsactiviteiten plaats. De docenten komen naar het
OZC. Soms volg je nog vakken op je eigen school.
Als het nodig is komt een hulpverlener bij jullie thuis. Dat is iemand
die specialist is in Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT). Het
programma duurt gemiddeld zes maanden. Vaak is er minimaal twee
keer per week contact met jou en je ouders. De gesprekken kunnen
plaats vinden op de locatie van het OZC of thuis.

Wie betaalt de hulp?
De hulp bij het OZC wordt betaald door de gemeente waar je woont.
Je hebt een indicatie nodig, we helpen je met de aanvraag.

Meer weten?
Lijkt hulp bij het OZC jou een goede stap? Neem dan contact op met:

‘Het doel is dat je een
DIPLOMA haalt’

Timon Toegang
0800 - 9008
toegang@timon.nl

www.timon.nl
timondichterbij

@timondichterbij

