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Van onderzoek naar plannen maken
Na 3 maanden van intensieve voorbereiding is het tijd om de eerste officiële nieuwsbrief van
School2Care Almere te verspreiden. Alle betrokken partijen zijn trots om te mogen vertellen dat
er nog weinig in de weg staat om in de loop van september de deuren te open van dit bijzondere
onderwijsjeugdhulparrangement.
Voor de eerste plannen om een intensief alternatief voor geslotenheid te openen in Almere moeten we
meerdere jaren terug. Al vanaf 2015 onderzoeken de gemeente, passend onderwijs en diverse onderwijsen jeugdhulpaanbieders de mogelijkheden voor een intensieve samenwerking tussen onderwijs en
jeugdhulp. Dit om een groep kwetsbare jongeren in Almere te kunnen bieden wat ze nodig hebben.
Uiteindelijk is besloten om de kennis en kunde van de onderwijsorganisatie Eduvier en jeugdzorgorganisatie
Pluryn/Intermetzo te bundelen. Sinds mei van dit jaar kon de onderzoeksfase worden afgesloten en was
het een feit, School2Care zou er komen. Vanaf dat moment is er door alle betrokken partners bijzonder
veel werk verzet.
Van papier naar praktijk
School2Care is een voorziening waarin onderwijs, jeugdhulp en vrije tijdsbesteding worden aangeboden in
een programma van 8-20. Daarnaast is er veel contact met en begeleiding voor het gehele netwerk. Voor
veel jongeren is het een alternatief voor geslotenheid. Om deze intensieve werkwijze binnen en buiten de
muren van school vorm te geven, moest en moet er veel gebeuren.
Om te beginnen natuurlijk een pand. Gekozen is voor het pand aan de Radioweg. Dit multifunctionele
gebouw biedt alles op het gebied van onderwijs, begeleiding en vrije tijdsbesteding. Daarnaast is alle kennis
aanwezig door de fysieke aanwezigheid van Eduvier en Intermetzo. Echter moeten er wel aanpassingen
gedaan worden om het prettige leer- en leefklimaat te creëren wat School2Care voor ogen heeft. Natuurlijk
de likken verf, maar ook bouwkundige aanpassingen die zorgen voor meer veiligheid. Het gedeelte voor
School2Care wordt een apart en afgesloten deel van het pand, maar met een aangesloten leer- en
leefgedeelte. De aanpassingen zijn in volle gang en zullen doorgaan in de zomermaanden.
Eind juli hopen we ook de personele bezetting die nodig is voor een goede start rond te krijgen. In meerdere
sollicitatierondes hebben we pedagogische medewerkers, coaches en een gedragsdeskundige gevonden.
Hierbij hebben we gezocht onder mensen met een hulpverlenende en onderwijskundige achtergrond. Vooral
in de rol van coach komen beide werelden samen. Onderwijs en zorg zijn tot in deze rol verenigd, de coach
is voor de jongeren de docent maar ook de hulpverlener die bijvoorbeeld mee naar huis gaat voor
ondersteuning in de opvoeding.
Samenwerking
Zoals gezegd werken Eduvier en Pluryn/Intermetzo in de uitvoering intensief samen op alle gebieden.
Echter zijn meer partijen betrokken. Voor de ondersteuning bij LVB-vraagstukken is ’s Heeren Loo
betrokken en voor forensische kennis en uitvoering is de Waag toegevoegd. Laatst genoemde zal ook
enkele dagdelen van de week binnen School2Care aanwezig zijn voor behandeling, begeleiding en advies.
We zijn blij met en trots op deze samenwerkingen en geloven dat deze toevoegingen zeer waardevol zijn
voor een succesvolle uitvoering van het programma. Naast de uitvoerende partijen is samengewerkt met
de gemeente Almere en Passend Onderwijs, beide opdrachtgever. Hiervoor vond wekelijks overleg plaats.

Toeleiding van jongeren naar S2C
School2Care is in veel gevallen een alternatief voor de geslotenheid, zowel voor JeugdzorgPlus als voor
detentie. Indien er rondom een jongere ernstige zorgen zijn in alle leefgebieden en er stagnatie is in
onderwijs en zorg, kan een plaatsing bij School2Care overwogen worden. Over deze plaatsing beslist een
onafhankelijk overleg waarin de Brandpuntfunctionaris, Passend Onderwijs, Jeugdgezondheidszorg,
Leerplicht en Samen Veilig zitting hebben. Samen Veilig en Leerplicht vertegenwoordigen hierin ook de
Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Groep.
Een jongere wordt door een school, gecertificeerde instelling of de JGZ bij Passend Onderwijs Almere
aangemeld. Zij zorgen ervoor dat de situatie wordt besproken in het tweewekelijkse overleg zoals hierboven
beschreven. School2Care is niet voor iedere leerling toegankelijk en leerlingen (of ouders) kunnen zichzelf
dan ook niet aanmelden. Als op basis van de (contra-)indicatiecriteria wordt bepaald dat een leerling het
beste terecht kan bij School2Care, wordt een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven.
Vervolgens wordt er alles op alles gezet om zo snel mogelijk te starten.
School2Care start in de loop van september met 10 jongeren. We hebben de ambitie om dit aantal in het
tijdsbestek van een jaar op te bouwen naar 30 jongeren. Een gemiddeld traject duurt 8 à 9 maanden. Het
doel is altijd om een jongere dan weer aan te laten sluiten bij een reguliere vorm van onderwijs, arbeid of
stage. Doordat een traject gemiddeld deze duur heeft, verwachten we op jaarbasis ongeveer 40 jongeren
te kunnen plaatsen.

Op naar de opening!
Als laatst willen we iedereen bedanken voor de positieve reacties die we hebben ontvangen. In diverse
bijeenkomsten van onder andere onderwijs- en zorgorganisaties in Almere hebben we onszelf mogen
presenteren en constructieve gesprekken kunnen voeren. We willen iedereen uitnodigen om samen met
ons deze voorziening tot een succes te maken. Schroom dan ook niet om contact op te nemen bij vragen
of opmerkingen!
Ergens dit najaar zullen we School2Care Almere feestelijk openen. Hiervoor kunt u natuurlijk nog een
uitnodiging verwachten. Bedankt voor alle samenwerking tot op heden en fijne zomermaanden gewenst.

School2Care is een school voor jongeren die thuis, op
school en in de vrije tijd ernstige problemen hebben.
Samen met de jongeren werken we aan een positief
toekomstperspectief. We willen voorkomen dat de zorgen
toenemen of dat ze uiteindelijk zelfs uit huis geplaatst
moeten worden. Twaalf uur per dag (van 08.00 tot
20.00) volgen ze een intensief programma waarin
onderwijs en zorg zijn geïntegreerd. Zo werken ze stap
voor stap toe naar een positieve plek in de maatschappij
met een opleiding, stage of werk.
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