Instroomcriteria
Indicaties die altijd gelden:
 De jongere is vastgelopen binnen het onderwijs en/of dreigt te worden verwijderd van school
of heeft geen school
 Er is sprake van een impasse in het onderwijs en het hulpverleningscircuit;
(interventies binnen de reguliere leerlingenzorg en specialistische jeugdzorg zijn ingezet
(aantoonbaar in rapportage) maar hebben niet tot de gewenste verbetering geleid)
 Er is sprake van ernstige internaliserende / externaliserende problematiek waardoor de
jongere in de klas niet meer te handhaven is
(blijkend uit een door de verwijzende docent ingevulde gedragsvragenlijst). (Indien een
jongere geen school heeft vult de ouder deze in samenwerking met de leerplichtambtenaar of
jeugdhulpverlener in)
 Er is sprake van opvoedproblematiek bij ouder(s) (gebrek aan opvoedvaardigheden)
 De jongere veroorzaakt maatschappelijke overlast of is juist zeer kwetsbaar (gedrag op straat,
rondom de school) en er is sprake van beginnende criminaliteit of slachtofferschap van
misbruik (geen baantje of maatschappelijk geaccepteerde sport / hobby, antisociale
vriendengroep, delicten)
Aanvullende indicaties (niet noodzakelijk):
Blijkend uit de meegeleverde rapportages van de ingezette specialistische jeugdhulp. Indien deze niet
beschikbaar zijn wordt de verwijzer gevraagd naar de aanpak en resultaten van voorgaande inzet om
aan te tonen dat er binnen de reguliere aanpak al voldoende is geprobeerd om de jongere en het
gezin te helpen.
 Er is sprake van ernstig spijbelen: minstens twee meldingen van ongeoorloofd verzuim
 Er is sprake van overbelasting bij ouder(s) door persoonlijke problemen
(psychische / psychiatrische problematiek)
 Er is sprake van problemen in de omstandigheden van het gezin (gebrekkig sociaal netwerk
en weinig stimulerende leefomgeving met vaak werkloosheid en financiële of
huisvestingsproblemen)
Contra-indicaties:
Blijkend uit de meegeleverde rapportages, gesprek met SWV en indien nodig aangevuld met een
gesprek met jongere en ouder(s). Voor een aantal jongeren is School2Care niet het geschikte aanbod.
Contra-indicaties zijn:
 De jongere kan functioneren in het regulier (speciaal) onderwijs (de problematiek is te licht) of
er zijn andere passende voorzieningen zoals een time-out voorziening
 De problematiek is te zwaar (er is sprake van een crisis, de veiligheid van de jongere zelf of
anderen is in het geding of er is een totaal gebrek aan commitment van de omgeving /
jongere; zij onttrekken zich aan de hulp en willen zich niet verbinden aan de afspraken)
 De jongere kan niet voldoende profiteren / wordt belemmerd in deelname door:
o ernstige psychiatrische problematiek (bijvoorbeeld ernstige persoonlijkheidsstoornis of
ASS-problematiek)
o dusdanige verslaving dat het gehele leven in het teken staat van het middelengebruik
o te beperkt leervermogen (Is een bespreekgeval, afhankelijk van de overige
problematiek en of de jongere mee kan komen in het groepsproces)

