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Over onze leerlingen 2017
Meisjes
24%

Gedurende het jaar hebben 90 leerlingen een periode bij
School2Care gezeten. 50 leerlingen zijn ingestroomd in
2017, 45 leerlingen zijn uitgestroomd.
Daarnaast is één leerling na de intake nooit aangekomen
en zijn drie leerlingen in de onderzoeksfase terug
gemeld.
De leerlingen die zijn uitgestroomd begeleidt School2Care
nog gemiddeld zes maanden ambulant, afhankelijk van
de situatie.

Jongens
76%

De leerlingen waren gemiddeld 15 jaar op het moment
van aanmelden (de jongste leerling was 13 jaar, de
oudste bijna 18 jaar).

Verhouding jongen / meisje
leerlingen School2Care

Van alle leerlingen die bij School2Care instroomden, was
24% meisje en 76% jongen. In voorgaande jaren was
het percentage jongens maximaal 60%. School2Care
gaat hiermee meer lijken op de verhouding jongens en
meisjes zoals die in het speciaal onderwijs gezien wordt.
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De meeste leerlingen komen nog steeds uit het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs (VSO). De instroom van leerlingen uit het VSO neemt ieder jaar toe (in 2014 was dit
nog 15%). Dit kan te maken hebben met een verzwaring van de doelgroep op het speciaal
onderwijs i.v.m. invoering Passend Onderwijs. Het is een belangrijk aandachtspunt om het VSO
te versterken met jeugdhulp en jeugd GGZ om uitval te voorkomen. Momenteel wordt er gewerkt
aan een plan integrale jeugdhulp en GGZ op de VSO scholen om leerlingen de ondersteuning te
bieden die ze nodig hebben. Er is ook een grotere groep die instroomt vanuit een
besloten/gesloten setting (in 2014 was dit nog 4%). Dit is onder andere een gevolg van de
intensieve samenwerking tussen School2Care en de Koppeling. Deze samenwerking is aangegaan
om er voor te zorgen dat gesloten plaatsingen zo kort mogelijk duren en dat de tussenstap naar
onderwijs en thuis wonen zo klein mogelijk wordt. Jongeren ervaren hierdoor perspectief.

School2Care wordt ingezet als laatste kans om weer aan te sluiten bij het onderwijs.
Methodisch uitgangspunt van School2Care is dat we werken met een duidelijk kader. Tussen
2010 en 2014 had 90% van de geplaatste leerlingen een ondertoezichtstelling of
jeugdreclasseringsmaatregel. In 2017 is 46% van de leerlingen geplaatst op vrijwillige basis en
54% met een maatregel. Deze ontwikkeling is al in 2015 ingezet.
In 2017 stond een flink aantal jongeren op de wachtlijst van gecertificeerde instellingen voor
het uitvoeren van de maatregel. Het werken met een dwangkader is daardoor anders
geworden. Hierdoor is het lastiger een duidelijk plan met voorwaarden voor de jongeren en het
gezin op te stellen en uit te voeren.
Aan de hand van deze cijfers en het bespreken van casuïstiek wordt het gesprek met de
gecertificeerde instellingen gevoerd over wat er nodig is om jongeren te laten slagen bij
School2Care.
In 2017 is het aantal jongeren met een strafrechtelijke maatregel toegenomen. 7 jongeren zijn
geplaatst met een enkelband, avondklokmaatregel of in samenwerking met de Kleinschalige
Voorziening (KV) in Amsterdam.

GGZ behandeling tijdens School2Care
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44% procent van de leerlingen blijkt voor de start van School2Care al een psychiatrische diagnose
te hebben. Veelal is de behandeling afgesloten of afgebroken en wordt er tijdens de intake een
nieuw verzoek om onderzoek en behandeling ingediend door verwijzer of ouders.
61% van de leerlingen ontvangt een GGZ behandeling tijdens de plaatsing op School2Care. Vaak is
dit een behandeling vanuit de Bascule. De Bascule zit met de poliklinische en dagbehandeling in
hetzelfde pand als School2Care. Dat maakt samenwerking makkelijker en effectief. Een aantal
leerlingen krijgt behandeling van een andere aanbieder, bijvoorbeeld de Waag, de Care Express,
Terminal 18 of Arkin. Afspraken tussen een behandelaar en de leerling kunnen plaatsvinden op
School2Care. Het integraal aanbieden van de GGZ behandeling op school is een belangrijk
onderdeel van School2Care om de leerling de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Cijfers uitstroom 2017
In totaal hebben 45 leerlingen in 2017 School2Care verlaten. Hieronder vindt u gegevens over de
hulpduur, waarnaar leerlingen zijn uitgestroomd en welk niveau ze hebben behaald bij School2Care.
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De gemiddelde hulpduur van School2Care was in 2017 8 maanden (het kortste traject
betrof een iets meer dan een maand, het langste traject meer dan 3 jaar (dit traject is
geëxcludeerd uit het gemiddelde omdat deze leerling er een hele periode uit is
geweest in verband met zwangerschapsverlof. Zij is uiteindelijk wel positief
uitgestroomd).
De leerlingen die langer dan een jaar over het traject doen, zijn die leerlingen met
zeer complexe problemen, waar moeilijker een vervolgschool of arbeidsplek voor te
vinden is. Ook zien we dat deze groep meer moeite heeft zich positief te verbinden,
zeer kwetsbaar is en de holding die geboden wordt langer nodig heeft. Bij School2Care
gaan ze zich uiteindelijk wel verbinden en aanpassen. Dit vraagt extra veel zorg op
maat, op een aantal momenten per dag een 1 op 1 benadering. De intensieve fase
duurt dan langer voordat er een gedragsverandering merkbaar is. Bij deze leerlingen
is meestal ook sprake van een zeer instabiele woonsituatie.
De gemiddelde hulpduur is de afgelopen drie jaar door deze lange trajecten dan ook
toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren.
De coach van School2Care werkt intensief samen met ouders en ook de woongroep
(o.a. Spirit, Family Supporters, Leger des Heils) omdat deze groep jongeren
regelmatig gebruik maakt van een verblijfplek (crisis, pleegzorg of langdurig verblijf).
Wat betreft de leerlingen die heel kort verblijven zijn er twee redenen te noemen: 1.
er is een duidelijke vraag van school van herkomst en er wordt een plan om terug te
keren onder voorwaarden gecreëerd. 2. Er is sprake van gesloten plaatsing omdat al
vrij snel duidelijk werd dat de leerling niet voldoende kon profiteren van de aanpak
van School2Care.
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* Anders betreft een verhuizing, een vermissing en een leerling die 18 jaar werd.
In 2017 is de grootste groep leerlingen uitgestroomd naar het MBO (47%). Deze groep is meer
dan verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren (in 2015 was dit nog 20%). Leerlingen die
daartoe in staat zijn kunnen sinds 2015 binnen School2Care hun diploma niveau 1 halen en
vervolgens instromen in niveau 2. 19 leerlingen hebben in 2016 en 2017 bij School2Care hun
niveau 1 diploma behaald. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met het ROC Top. Dit
zijn succesvolle trajecten. De route geeft een duidelijk perspectief. De combinatie van onderwijs
en stagelopen (in de praktijk bezig zijn) blijkt voor de doelgroep van School2Care goed aan te
sluiten. Ook met het ROC van Amsterdam is een goede samenwerking opgebouwd.
Een belangrijk aandachtspunt is dat de overstap van School2Care naar het reguliere VO onderwijs
al een aantal jaren een te grote stap blijkt. Een kleine groep gaat naar een VO zorglocatie. Gezien
de cijfers van de instoom (instroom vanuit het VSO en gesloten/besloten setting is veel groter
geworden) is het wel te verklaren dat de uitstroom naar het reguliere VO kleiner wordt. Dit heeft
ook te maken met de leeftijd van de leerling (gemiddeld 14/15 jaar) en het plaatsen in het 3e jaar
VMBO ingewikkeld is met de PTA’s. Daarbij blijft het feit dat leerlingen met deze
gedragsproblemen en onderwijsachterstanden op het reguliere VO moeilijker aansluiting vinden.
Het blijft toch van belang om met het samenwerkingsverband en de VO scholen naar oplossingen
te zoeken zodat de kans op positieve uitstroom naar het reguliere onderwijs groter wordt. Dit zal
dan ook weer een doel zijn in 2018.
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69% van de leerlingen stroomde volgens plan uit. Naar vervolgonderwijs, naar een combinatie van
leren en werken of naar werk. 7% heeft meer behandeling na plaatsing bij School2Care. De coaches
blijven begeleiden om het vervolgtraject te laten slagen. Gemiddeld duurt dit na traject 6 maanden.
In 2017 is het percentage uitval 16%. Meer jongeren zijn besloten/gesloten geplaatst. Met het team
van School2care zijn afgelopen jaar de jaarcijfers van 2016 besproken om de cijfers te duiden. We
hebben verschillende verklaringen voor het percentage uitval. Door de grotere instroom vanuit het
VSO en gesloten settingen, zien we dat de doelgroep zwaarder wordt. Als team wordt nagedacht
over oplossingen om ook deze groep nog beter te kunnen bieden wat ze nodig hebben. De uitval van
2017 ten opzichte van 2016 is gedaald. Maar de uitval blijft bestaan o.a. doordat
er een groot aantal leerlingen zonder civielrechtelijk kader (jeugdbescherming of reclassering)
binnenkomt waardoor de leerling minder ‘stok achter de deur’ / urgentie lijkt te ervaren en zich
weigert te conformeren aan de afspraken. Naast de leerlingen die uitvallen en gesloten geplaatst
worden, is er ook een groep die vanwege externe omstandigheden is uitgestroomd naar open
plekken buiten Amsterdam. Bij 9% ging het op School2Care wel goed maar was er een probleem
met een veilige woonplek. Deze groep bespreken we met de GI en de zorgaanbieders om te bekijken
wat we nog meer kunnen doen om deze jongeren veilig op te laten groeien binnen Amsterdam. Er is
voor deze groep specifieke intensieve hulp (wonen of in het gezin) nodig. Meer dan dat we tot nu toe
hebben geboden. Dit kan School2Care niet alleen. Hierover zullen we breed met de partners op zoek
moeten naar oplossingen.

En waar zitten leerlingen na drie jaar (bestendiging)
Van de 154 leerlingen die zijn uitgestroomd in schooljaar 14-15 t/m 16-17 (én gestart vanaf 13-14) is
van 128 leerlingen (83%) achterhaald waar zij op 1 oktober 2017 zaten.
Van deze 128 leerlingen staat 80% nog ingeschreven, werkt of heeft een startkwalificatie behaald. Dit
is een heel mooi resultaat. 20% staat niet ingeschreven op een school, dit zijn veelal leerlingen van 18
jaar of ouder. 11 van hen hebben wel hun MBO 1 diploma behaald.

-

5 startkwalificaties behaald (4%)

-

97 leerlingen staan ingeschreven op een school (76%)

-

o

61 op





MBO (63%)
22 (36%) op niveau 1
34 (56%) op niveau 2 (23 hiervan heeft MBO 1 diploma behaald)
1 (2%) op niveau 3
4 (7%) op niveau 4

o

34 op VSO (35%)
 6 besloten/gesloten
 5 terug bij S2C

o

2 op VO (2%)

26 leerlingen (20%) staan niet ingeschreven op een school
o 11 hiervan wel MBO 1 diploma
o 4 leerlingen zijn 17, rest is 18 of ouder

Personeel in loondienst
Functie
Coaches onderwijs
Coaches jeugdhulp
Gedragswetenschapper
GZ psycholoog
IB/ RT
Ondersteuning (management assistent / conciërge)
(adjunct) Schooldirecteur
Schooldirecteur
Totaal

FTE
7,6
5,7
0,6
0,2
0,5
1,7
1,0
0,5
17,85

