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De Onderwijs Zorg Combinatie helpt je om op
school te blijven.
Het programma is maatwerk en draait om
jou.
In het programma werk je samen met de
hulpverlener, je ouders/verzorgers en je
leraren.
Je krijgt een vaste contactpersoon.

Op je eigen
school blijven

Meer informatie
Denk je dat de Onderwijs Zorg Combinatie is wat jij
nodig hebt? Vraag dan of de zorgcoördinator van je
school contact op wil nemen met Youké of met de
gemeente.

Samenwerking

Neem je toekomst
in eigen hand

Voor deze begeleiding heb je een beschikking nodig
van de gemeente.

In Noord-Holland werkt Youké
samen met scholen van het
Qinas samenwerkingsverband.
Onderwijs en jeugdzorg werken
samen om schooluitval te

Je kunt ook voor advies, informatie of aanmelding
terecht bij START. Bel 088 170 5000. Bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Of mail
naar start@youke.nl.

voorkomen.

Wat is het?
Hulp voor jongeren die
vastlopen op school

Kijk voor meer informatie op youke.nl

Voor wie is het?
Jonge mensen van 12 tot

Als het niet goed gaat op school, dan kan dat
allerlei oorzaken hebben. Je voelt je eenzaam of je
bent vaak heel boos. Je kunt je niet concentreren of
je hebt veel ruzie. Ook thuis gaat het niet goed. Er
kan van alles aan de hand zijn waardoor het
allemaal niet lekker gaat. Toch wil je graag op
school blijven, want je vindt het belangrijk dat je je
diploma haalt.

ongeveer 18 jaar
Hoe lang duurt het?
Zes maanden
Wat is het doel?
Op je school blijven

Hoe kun je ervoor zorgen dat het op school en thuis
weer beter met je gaat? Misschien is jeugdhulp op
school iets voor jou: de Onderwijs Zorg Combinatie.

Als je hulp nodig hebt om te voorkomen dat je van
school moet, dan is jeugdhulp op school mogelijk iets
voor jou. Met begeleiding van een jeugdhulpverlener
werken je ouders, je leraren en jij samen om te
voorkomen dat je van school moet. Daarbij draait het
om jou.

Doel
Een diploma heb je nodig voor je toekomst; dat weet jij
ook. Daarom is het belangrijkste doel van dit traject dat
je op school kunt blijven en dat het je lukt om verder te
komen. De vraag is: wat heb jij daarvoor nodig?
Misschien wil je je weerbaarder voelen, of heb je meer
zelfvertrouwen nodig. En hoe denk je zelf eigenlijk over
leren en over school? Dat soort dingen moeten duidelijk
worden, zodat we samen jouw persoonlijke programma
kunnen opstellen.

Vast contactpersoon
Je hebt tijdens het programma één centraal
aanspreekpunt. Deze hulpverlener ondersteunt je
leraren en je ouders en begeleidt jou. Ook geeft deze
persoon trainingen. In de begeleiding die je krijgt
werken we met aandacht en respect voor jou en jouw
toekomst.

Maatwerk
Het traject begint dus met het in kaart brengen hoe het
komt dat je vastloopt op school. Daarna maken we
samen een programma op maat.
Het programma duurt ongeveer zes maanden. Jij krijgt
hulp en training die bij jou passen. Het kan zijn dat het
goed voor je is als je weerbaarder wordt of meer
zelfvertrouwen krijgt. Daar volg je dan een training
voor. Of je leert omgaan met je gevoelens van boosheid
of frustratie. Jij bent niet enige die aan de slag gaat; ook
je ouders en misschien ook je klasgenoten krijgen hulp
of training.
Een belangrijk onderdeel van het programma zijn
ontmoetingen tussen verschillende mensen die bij jou
betrokken zijn. Denk hierbij aan je mentor, je ouders,
vrienden en bijvoorbeeld een oom of sportcoach die
voor jou belangrijk is. Tijdens deze ontmoetingen
bespreken we wat iedereen kan doen om te zorgen dat
jij op school blijft.
Heb je een time-out van school nodig? Dan is het
mogelijk een dagprogramma te volgen bij Rebound ’t
Gooi, waar Youké mee samenwerkt. In dit programma
werk je aan je schoolwerk en aan je problemen. Zo snel
mogelijk ga je weer naar je eigen school.

