Voor u als professional
• Zorg op basisschool of opvang:
hoe werkt dat?
• Specialist in jeugdhulp op
peuterspeelzaal, school en opvang
• Voor kind, leerkracht en ouders

Zorg op school
Onderwijs in combinatie met
jeugdhulp
Sommige kinderen vertonen op de
basisschool gedrag waardoor het lastig is
om naar school te gaan. Leren wordt dan
moeilijk. Als school wilt u er alles aan doen
om kinderen te helpen.
Heeft een kind meer aandacht of zorg nodig, dan
hoeft het niet per se naar het speciaal onderwijs. Samen met de leerkracht kan
Youké ervoor zorgen dat het kind zich beter gaat voelen en gedragen en weer tot
leren komt.
Youké heeft verschillende Onderwijs Zorgarrangementen voor het speciaal
onderwijs en speciaal basisonderwijs om op school samen met leerkrachten, IB’ers,
ouders en kinderen het leren weer mogelijk te maken. Daarvoor werkt Youké
samen met scholen in bijvoorbeeld Amersfoort, Vianen, Woerden, Zeist, Utrecht,
Houten, IJsselstein en Hilversum. Elk traject is maatwerk, maar u kunt altijd
rekenen op de ervaring en expertise van de medewerkers van Youké. Informeer bij
Youké - START naar de mogelijkheden.
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Youké sterke jeugd

De kracht van
samenwerken
Youké werkt vraaggericht en gaat
uit van de kracht van het kind en
de ouders. Duidelijkheid, korte
communicatielijnen, snelle hulp
en een vertrouwd gezicht zijn
belangrijke uitgangspunten voor
de werkwijze van Youké.
Youké kiest voor intersectorale
samenwerking, met als resultaat
heldere afstemming met één
plan en één regisseur. Zo heeft
zorg werkelijk het gewenste
effect: het oplossen van
problemen en erger voorkomen.

------------------‘Volgend schooljaar gaat hij terug
naar gewoon basisonderwijs. Wij
zijn supertrots op hem.’
Vader van Kay

Youké staat voor sterke jeugd. Ieder kind is oké. Met een eigen
talent, kleur en netwerk. Dat is het startpunt van onze hulp.

------------------------------------------------------------------------START aanmelding & advies
088 170 5000
start@youke.nl

Bereikbaar op werkdagen
van van 09.00 tot 17.00 uur.

Training op maat
In samenwerking met school kan een training op maat worden geboden. Tijdens de
training wordt aandacht besteed aan het versterken van de sociaalcognitieve
ontwikkeling van het kind, zodat sociale informatie beter wordt verwerkt. Ook
wordt de zelfcontrole vergroot en zowel de probleemoplossingsvaardigheden als
de sociale vaardigheden worden versterkt. Het kind leert bijvoorbeeld ongewenst
gedrag om te buigen in gewenst gedrag. Het krijgt tools om dit te oefenen, zowel
op school als in de thuissituatie. De onderwerpen die in de training centraal staan
worden bepaald vanuit de casus van het kind en de persoonlijke hulpvraag in
samenwerking met school en het gezin.

Feiten & cijfers
Het gemiddelde cijfer voor
klanttevredenheid bij Youké is
8,3. bij 97% van de zorgtrajecten
worden de gestelde doelen
bereikt. Youké is jeugdhulppartner voor meer dan 30
scholen.
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Consultatie en coaching on the job
Een pedagogisch medewerker coacht leerkrachten met een ondersteuningsvraag.
De focus ligt op competentie-vergrotend en oplossingsgericht werken, vanuit een
positieve grondhouding. Leerkrachten leren hoe zij het beste op probleemgedrag
kunnen reageren en hoe zij bepaalde problemen in een vroeg stadium kunnen
herkennen.
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Jeugdhulp in de school
Als de zorgvraag van een leerling het ondersteuningsaanbod van een school
overstijgt, kan een pedagogisch medewerker - individueel of in een groep kinderen extra begeleiding bieden. De kinderen leren vaardigheden om beter tot
leren te komen in de klas.
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Onderwijs Zorgarrangement
Speciaal voor kinderen van vier tot twaalf jaar met problemen op het gebied van
de concentratie, opdrachtbereidheid, impulsiviteit, flexibiliteit, spraaktaalontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling biedt Youké bijzondere
geïntegreerde programma’s van onderwijs en zorg. Kinderen ontwikkelen
vaardigheden waarmee ze weer tot leren te komen. Ook de ouders krijgen
ondersteuning met een oudertraining of individuele ondersteuning. Het
programma duurt één jaar.
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Diagnostiek en therapie
De gedragsdeskundige van Youké observeert het kind, geeft een diagnose,
adviseert de leerkracht en helpt ouders en kind met verschillende behandelingen
en methodieken. Youké werkt samen met een uitgebreid netwerk, zodat kind,
gezin en school krijgen wat nodig is.

‘Wij hadden het geluk dat de
pedagogisch medewerkster van
school ook haar ‘juf’ was.’
Moeder van Isabel

-------------------

Youké
sterke jeugd
Youké begeleidt en behandelt
kinderen en jongeren van 0 tot
23 jaar en hun gezinnen bij het
opgroeien en opvoeden. Ieder
kind is oké. Met een eigen talent,
kleur en netwerk en met een
eigen unieke oplossing voor zijn
vraag. Dat is het startpunt van
onze hulp. We werken daarbij
samen met een groot aantal
gespecialiseerde partners in de
provincies Noord Holland,
Utrecht en Gelderland.
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