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Van de bank naar onderwijs of arbeid! 

 

 

 

 

 

 

“Back on Track” 
 

Onderwijs-Zorg Traject “Back on Track” is onderdeel van OPDC Track013, Portvolio Tilburg. 
Dit traject kwam tot stand, op verzoek van en in samenwerking met Bureau Leerplicht en 

gemeente Tilburg.  Tevens sluit dit aan bij de nieuwe aanpak “Thuiszitters”.     
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Back on Track:  In het kort 

 
In de regio Tilburg e.o. heeft het samenwerkingsverband Portvolio expliciet gekozen voor het bundelen van 

kennis, vaardigheden en financiële middelen in één bovenschoolse voorziening voor gedragsregulatie, 

voorkomen van schooluitval (VSV)  en normalisering schoolgang in het VO. Track013 is een Orthopedagogisch 

Didactisch Centrum (OPDC) en biedt leerlingen die uit zijn gevallen of dreigen uit te vallen tijdelijk een veilige 

setting met persoonsgebonden ondersteuning op zowel onderwijs- als sociaal-emotioneel gebied in 

samenwerking met jeugdzorg. Het doel is om de leerling terug te begeleiden naar de school van inschrijving, 

dan wel te begeleiden naar een beter passende vorm van onderwijs en daarnaast, indien nodig, een passend 

jeugdzorg traject te realiseren. De aanpak is gericht op het ombuigen van het in problemen denken naar het 

denken in mogelijkheden.  

 

Doelgroep 

Back on Track richt zich op de jongeren uit de regio Hart van Brabant in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die 

minimaal 8 weken aaneengesloten thuiszitten en dus niet deelnemen aan onderwijs of een alternatief 

plan/dagbesteding hebben. Back on Track komt in beeld wanneer het eerder opgestelde plan vanuit de 

thuisschool niet effectief is en wordt dan onderdeel van het plan van terugkeer voor deze leerlingen.  

Aanmelding 

School meldt hun leerling als thuiszitter bij Leerplicht en Portvolio. School doet een aanvraag voor Back on 

Track of dient een adviesvraag in het adviesteam (AT). Wanneer het AT goedkeuring geeft en het dossier 

doorzet naar de coördinator van Back on Track gaat het traject van start. Dit is conform de werkwijze van 

Track2.0 en Top Track met daarbij dezelfde voorwaarden waar het gaat om betrokkenheid van leerling, ouders 

en school.  

Duur van het traject 

De maximale duur van het traject is minimaal 12 weken en maximaal 6 maanden. In overleg met de betrokken 

partijen kan er gekeken worden of verlenging noodzakelijk is om een omschreven doel te behalen. Na de eerste 

periode van 10-12 weken volgt er een evaluatie en wordt gekeken met welke programmaonderdelen de 

leerling verder gaat. 

 

Programma 

Het programma van Back on Track bestaat uit verschillende componenten. In tegenstelling tot alle andere 

trajecten van Track013 is het idee dat voor Back on Track de basis op een niet-schoolse setting ligt. Als 

thuisbasis is gekozen voor de locatie van Outrex, outdoor centrum waar trainingen worden gegeven voor OPDC 

Track013. Hier verzamelen alle jongeren en betrokken partijen elke week op een vast moment en waaiert 

iedereen vervolgens uit naar de individuele programmaonderdelen. De jongeren gaan gedurende de week aan 

de slag met een eigen programma, passend bij het eigen traject. Zij doen hier de week erop in het vaste 

startmoment verslag van en bouwen op deze manier een eigen portfolio op waarin een leercurve zichtbaar kan 

worden. 

Verantwoording school van inschrijving 

De school van herkomst (OCO) is gedurende het hele traject verantwoordelijk voor het tijdig en volledig 

aanleveren van schoolmateriaal, toetsen, nakijkmateriaal en verdiepingsleerstof, wanneer hier door Back on 

Track om gevraagd wordt. De leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. De OCO sluit structureel 

aan bij evaluatiegesprekken over de leerling en faciliteert bij het terugschakelen. 

 

Samenwerkingspartners 

Track013 werkt bij Back on Track samen met diverse (jeugdzorg)partners: Outrex, Sterk Huis, R-Newt,  

Self, Leerplicht RMC, GGD/GGZ, Toegang. 
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1. Inleiding  

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als een kind thuis komt te zitten dan kan de cognitieve en 

sociaal-emotionele ontwikkeling stil komen te staan. Daarmee loopt de ontwikkeling van het kind 

gevaar. In regio Hart van Brabant zijn iets minder dan 17.000 leerplichtige kinderen in het V(S)O. Een 

klein percentage, ongeveer 25-45 kinderen, zit gedurende een schooljaar een langere periode thuis.  

2018 Maart Juli September November 

Thuiszitters > 4w 18  46 32 33 

2019 Maart Juli September November 

Thuiszitters > 4w 35 32 27 28 

2020 Maart Juli September November 

Thuiszitters > 4w 33 Cov-19 ?  

 
Deze cijfers zijn echter discutabel, mede omdat de definitie niet altijd scherp wordt gehanteerd en de 
registratie niet goed op orde is. In de praktijk komen namelijk veel meer kinderen regelmatig langere 
tijd niet naar school. Dat kan komen door ziekte of omdat ze behandeling krijgen binnen de 
jeugdzorg.  Op dit punt hebben de gemeente en Portvolio in het najaar van 2019 het eerder gesloten 
thuiszitterspact verder geconcretiseerd. We brengen vanaf januari 2020 elke leerling in beeld die 
langer dan 2 weken niet op school is. We bespreken deze aantallen en casuïstiek met de 
leerplichtambtenaren en we zorgen voor terugkeerplannen die oplossingsgerichte actie 
voorschrijven. Onze ambitie blijft om in de komende jaren geen kinderen langer dan 3 maanden thuis 
te hebben zitten.  

 

2. Aanleiding  

In de regio Hart van Brabant heeft het samenwerkingsverband Portvolio expliciet gekozen voor het 

bundelen van kennis, vaardigheden en financiële middelen in één bovenschoolse voorziening voor 

gedragsregulatie, voorkomen van schooluitval (VSV)  en normalisering schoolgang in het VO. Het doel 

is om de leerling terug te begeleiden naar de school van inschrijving, dan wel te begeleiden naar een 

beter passende vorm van onderwijs en daarnaast, indien nodig, een passend jeugdzorg traject te 

realiseren.   

Track013 is een Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) en biedt leerlingen die uit zijn gevallen 

of dreigen uit te vallen via Track2.0 kortdurend een veilige setting met persoonsgebonden 

ondersteuning op zowel onderwijs- als sociaal-emotioneel gebied. Track013 werkt intensief en steeds 

meer samen met jeugdzorg en jeugdhulp. Binnen een OPDC als Track013 kunnen de thema’s 

‘onderwijs’ en ‘zorg’ niet los van elkaar worden gezien vanwege de doelgroep die wij opvangen. 

Samenwerking met jeugdzorg en scholen is cruciaal om een zo optimaal mogelijke voorziening neer 

te zetten waarin jongeren op alle vlakken de ondersteuning kunnen krijgen die nodig is om hun 

schoolloopbaan te kunnen vervolgen. Met de verschillende partners die reeds betrokken zijn of 

gedurende het traject betrokken worden rondom de leerling en het systeem, wordt vanuit een 

interdisciplinair verband nagedacht over wat de best passende zorg is voor deze kwetsbare 

doelgroep. Maar ondanks alle inzet lukt het nog steeds niet goed om alle jongeren die vastlopen te 

bedienen. Daartoe ontwikkelen we twee nieuwe onderwijs zorg combinaties (OZC) binnen Track013: 

Top Track en Back on Track. 
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In 2020 is een pilot gerealiseerd die zich richt op jongeren met HB-problematiek (hoogbegaafdheid) 

en die daardoor op de scholen vastlopen. Dit arrangement is van start gegaan onder de naam Top 

Track.  

De genoemde ambitie om in de komende jaren geen kinderen langer dan 3 maanden thuis te hebben 

zitten vraagt ook om een specifiek arrangement. De scholen van het samenwerkingsverband hebben 

nu nog te weinig slagkracht om jongeren die langere tijd thuiszitten weer de stap richting het 

onderwijs te laten maken. Deze jongeren hebben eerst een specifiek traject nodig om, vaak letterlijk, 

van de bank te komen en hun weg te vinden richting onderwijs of arbeid. Leerplicht Tilburg geeft 

duidelijk aan dat er behoefte is aan een bovenschoolse voorziening die kinderen weer terug kan 

brengen in het schoolritme. Het voornemen is dat na de zomer 2020 ‘Back on Track’ experimenteel 

gaat starten.  

 

3. Structuur bovenschoolse voorziening SWV Portvolio 

OPDC Track013 is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een organisatie die zichzelf voortdurend 

aanpast aan de hulp- en ondersteuningsvragen van het samenwerkingsverband Portvolio VO, Tilburg. 

Dit heeft geleid tot volgende structuur: 

 

 

Zoals uit bovenstaand schema blijkt, is Back on Track een onderdeel van het OPDC Track013.  

Net als bij de andere onderwijszorgcombinaties binnen OPDC Track013 wordt er integraal 

samengewerkt tussen onderwijs, jeugdzorg, ouders en gemeente en geven we gezamenlijk antwoord 

op de hulpvraag van de thuiszittende leerling. 
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4. Doel 

Jongeren die thuiszitten weer actief, gemotiveerd en betrokken krijgen bij hun eigen ontwikkeling en 

schoolloopbaan. Back on Track zal hiervoor met aangesloten partners kijken naar een passend 

aanbod op maat, wat kan leiden tot onderwijs (schoolgang) of arbeid (dagritme). 

 

5. Doelgroep 

Volgens de definitie van het ministerie van OC&W is een thuiszitter een leerplichtige jongere tussen 

de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en ingeschreven 

staat op een school of onderwijsinstelling, maar zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt. 

Voor dit verzuim heeft hij/zij geen ontheffing van de leerplicht, respectievelijk vrijstelling van 

geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs. 

SWV Portvolio heeft in Tilburg met haar scholen afgesproken dat leerlingen die 2 weken 

aaneengesloten thuiszitten in beeld zijn bij de school, Leerplicht en Portvolio. De school is dan aan 

zet om hier een passende interventie te plegen met als doel de leerling weer naar school te krijgen. 

Wanneer een leerling langer dan 4 weken aaneengesloten thuiszit, wordt de GGD betrokken via het 

M@zl traject. Op het moment dat er geen geldige reden blijkt te zijn voor thuiszitten, zal er een plan 

moeten komen waarin toegewerkt wordt naar terugkeer in het onderwijs.  

Back on Track richt zich op de jongeren uit de regio Hart van Brabant in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, 

die minimaal 8 weken aaneengesloten thuiszitten en dus niet deelnemen aan onderwijs of een 

alternatief plan/dagbesteding hebben. Back on Track komt in beeld wanneer het eerder opgestelde 

plan vanuit de thuisschool niet effectief is en wordt dan onderdeel van het plan van terugkeer voor 

deze leerlingen.  

Jongeren die moeten wachten tot hun nieuwe opleiding start, vallen onder de verantwoording van 

de thuisschool. Deze is verplicht te komen met een alternatief traject/aanbod passend bij de 

onderwijs/ondersteuningsvraag van de leerling. Deze leerlingen behoren niet tot de doelgroep van 

Back on Track. Dit geldt ook daar waar het gaat over leerlingen met een TLV voor doorstroom naar 

VSO of Pro. 

Jongeren waarbij er medische redenen zijn, fysieke en/of zwaar wegende psychosociale 

belemmeringen, waardoor onderwijs niet haalbaar wordt geacht of voor wie behandeling prioriteit 

heeft, vallen ook niet binnen de doelgroep van Back on Track.  

 

6. Route 

Thuiszitters starten dus altijd eerst bij Back on Track. Wanneer gedurende dit traject duidelijk wordt 

dat een schoolgang weer mogelijk is dan zal dit stapsgewijs opgebouwd worden en kan dit eventueel 

ook nog via Track2.0 of Top Track ondersteund worden. Goede begeleiding tijdens deze opbouw is 

van groot belang om terugval te voorkomen, elk stapje moet een succeservaring zijn. Doelstelling is 

dat de leerlingen succesvol integreren in: Track2.0, Top Track, VSO, VO, Entreecollege (of een andere 

MBO niveau 1 opleiding) of bijvoorbeeld Work2Learn. 
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7. Aanmelden 

School meldt de leerling als thuiszitter bij Leerplicht en Portvolio. School doet een aanvraag voor 

Back on Track of dient een adviesvraag in bij het AT. Wanneer het AT goedkeuring geeft en het 

dossier doorzet naar de coördinator van Back on Track gaat het traject van start. Dit is conform de 

werkwijze van Track2.0 en Top Track met daarbij dezelfde voorwaarden waar het gaat om 

betrokkenheid van ouders, leerling en school.  

Ouders en leerling worden gevraagd akkoord te gaan met het traject en de voorwaarden die tijdens 

de intake worden besproken en uitgelegd. Aan het eind van het gesprek zal hiervoor een 

overeenkomst worden getekend. Deze overeenkomst is gebaseerd op die van Track2.0 en daar waar 

nodig aangepast naar de specifieke situatie binnen Back on Track. In deze overeenkomst staan de 

afspraken en verantwoordelijkheden vermeld van alle partijen en ouders en leerling kunnen 

toestemming geven voor het opvragen en delen van informatie met verschillende (reeds betrokken) 

partijen. Dit is van belang vanwege de AVG wet.  

De leerling zal dus aan het eind van de intake ook de overeenkomst tekenen. Hiermee geeft de 

leerling aan zich in te gaan zetten voor het traject en er het maximale uit te willen halen. Wanneer de 

leerling niet akkoord gaat en weigert mee te werken wordt het dossier terug gegeven aan de 

leerplicht en aan het AT. 

De school van herkomst van de betreffende leerling wordt na het tekenen van de overeenkomst op 

de hoogte gebracht en weet zo dat het traject zal starten. Gedurende het traject zal de OCO geregeld 

op de hoogte worden gebracht van de vorderingen van hun leerling. Wanneer de leerling zover is dat 

er stappen richting onderwijs gemaakt kunnen worden, zal de OCO intensiever betrokken worden 

om dit mogelijk te maken. Er zal onderwijsmateriaal (planners en toetsen) door de OCO aangeleverd 

worden bij de begeleiders van de leerling op Back on Track en vervolgens zal de leerling zijn 

schoolgang gaan opbouwen op Track2.0 of Top Track. Indien mogelijk kan de schoolgang ook op de 

thuisschool opgebouwd worden.  

Back on 

Track 

Track2.0 

VSO 

VO 

Work2Learn 

Entree 

Arbeid 

Leerplicht. 

Portvolio 

(AT) 

V(S)O 
Top Track 

Thuiszitter 
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8. Programma 

Het programma van Back on Track bestaat uit verschillende componenten. De maximale duur van 

het traject is minimaal 12 weken en maximaal 6 maanden. In overleg met de betrokken partijen kan 

er gekeken worden of verlenging noodzakelijk is om een omschreven doel te behalen. Na de eerste 

periode van 10-12 weken volgt er een evaluatie en wordt gekeken met welke programmaonderdelen 

de leerlingen verder gaan. Bij deze evaluaties zullen er, naast de leerling en ouders, betrokken 

coaches/trainers vanuit Back on Track aanwezig zijn en wellicht een leerplichtambtenaar. 

In tegenstelling tot alle andere trajecten van Track013 is het idee dat voor Back on Track de basis op 

een niet-schoolse setting ligt. Het is de bedoeling om de locatie van Outrex te gebruiken als 

uitvalsbasis. Hier verzamelen we elke week op een vast moment met alle jongeren en betrokken 

partijen en waaiert iedereen vervolgens uit naar de individuele programmaonderdelen. De jongeren 

gaan dan die week aan de slag met een eigen programma, passend bij het eigen traject. Zij doen hier 

de week erop in het vaste startmoment verslag van en bouwen op deze manier een eigen portfolio 

op waarin een leercurve zichtbaar kan worden. Andere programmaonderdelen van het 

basisprogramma vinden plaats op andere plekken in de stad naar gelang de aanbieder van het 

programma onderdeel of het programma daarom vraagt. 

1. Intake:  

Er wordt een intakegesprek gepland met leerling en ouders, dit kan zowel op kantoor of thuis 

aan de keukentafel. Deze bevindingen worden meegenomen naar het ZAT waarbij alle 

betrokken partijen aangesloten zijn om gezamenlijk tot een plan te komen voor die leerling. 

Dit plan wordt omschreven in het OPP. Met plan wordt hier bedoeld: welke 

programmaonderdelen en ondersteuning is voor deze leerling noodzakelijk bovenop het 

basisprogramma om te kunnen komen tot een succesvolle terugkeer in het onderwijs.  

2. Basisprogramma voor alle deelnemers:  

Wekelijks is er een start- en sluitmoment van de leerlingen op locatie van Outrex. Tijdens dit 

startmoment kunnen de leerlingen verslag doen van hetgeen ze gedurende de vorige 

dagen/week in klein groepsverband of als individu hebben gedaan. Tevens worden 

verschillende thema’s besproken en behandeld en wordt de planning voor die week 

doorgesproken. Onderdelen die worden aangeboden in het basisprogramma zijn terug te 

vinden in de bijlage.  

Gedurende het gehele traject zal een gedragstraining onderdeel van het programma zijn, die 

bij en door Outrex gegeven wordt. In deze training zitten onder andere elementen van 

sociale vaardigheidstraining, agressieregulatietrainging, Rots & Water.  

Verder zal met R-Newt gekeken worden naar motivatie- en talentontwikkeling. Denk daarbij 

aan muziek, sport, koken en andere programma’s die daar mogelijk zijn. 

3. Begeleiding en ondersteuning leerling:  

Elke leerling binnen Back on Track krijgt een eigen coach/mentor toegewezen. Daarnaast zal 

de leerling middels de diverse programmaonderdelen te maken krijgen met trainers en 

begeleiders, die op hun beurt ook een rol hebben in de begeleiding van de leerling.  

Mocht deze ondersteuning niet passend of toereikend zijn dan gaan we kijken naar 

intensievere begeleiding vanuit Self of Sterk Huis. Deze maatwerktrajecten starten vaak 1 op 

1 en zullen, indien mogelijk, overgaan naar werken in klein groepsverband. Het kan 

voorkomen dat er voor sommige leerlingen meer nodig is aan begeleiding, training en 

behandeling, wat niet binnen Back on Track geboden kan worden. In dat geval zal er samen 

met de leerling, ouders/verzorgers, psycholoog Back on Track en betrokken hulpverleners 
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bekeken worden wat passend is en kan hiervoor een aanvraag gedaan worden via de 

betrokken IMW medewerker.  

4. Begeleiding en ondersteuning ouders:  

Bij thuiszitten is er in veel gevallen ook sprake van systeemproblematiek, waarbij ouders ook 

de nodige hulpvragen kunnen hebben. Bij Back on Track zal daar gedurende het traject ook 

zeker aandacht voor zijn. Door ook het systeem te versterken, wordt het voor de leerling 

makkelijker om aan gestelde eisen te kunnen voldoen. Sterk Huis en Self zijn als partijen uit 

de hulpverlening betrokken om ook op dit vlak mee te denken en mee te helpen, indien er 

nog geen passende ondersteuning aanwezig is. Daar waar nodig zal er dan gekeken worden 

of we in gezamenlijkheid kunnen komen tot passende ondersteuning. Daar waar meer of 

anders nodig is zal dat via betrokken IMW medewerker worden aangevraagd. Zie de route 

zoals bij punt 3 is beschreven.  

5. Doorstroom richting vervolg:  

Zodra het traject binnen Back on Track goed verloopt, zien we dat de leerling in staat is het 

volledige programma te volgen en klaar is voor een volgende stap. Er zal dan worden 

doorgezet naar de volgende fase, waarbij geleidelijk ook weer wat onderwijs (op Track2.0 of 

Top Track) of stage (Work2Learn) komt kijken. Een zorgvuldige en warme overdracht is 

hierbij van groot belang, evenals het geleidelijk opbouwen van onderwijsmomenten. Het 

opdoen van succeservaringen is hierin het grootste doel, wat zorgt voor het opdoen en 

behouden van motivatie.  

 

 

9. Aangesloten partijen 

 

1. Portvolio (samenwerkingsverband VO Tilburg).  

SWV Portvolio is verantwoordelijk voor het organiseren van een sluitend onderwijsaanbod. 

Het AT van Portvolio verzorgt toewijzing van plekken in de verschillende voorzieningen en 

(her)beschikkingen voor het VSO. 

2. Leerplicht/RMC (gemeente Tilburg). 

Leerplicht is altijd betrokken bij de leerlingen in het traject Back on Track. Zij volgen de 

leercurve van de leerling en denken mee in kansen en mogelijkheden bij re-integratie in 

onderwijs of arbeid. Daarnaast zou het goed zijn als betrokken leerplichtambtenaar, indien 

nodig, op de vaste ochtend in de week, wanneer leerlingen verzamelen, aanwezig is en 

gesprekken kan voeren met jongeren over verzuim enzovoort.  

3. OPDC Track013. 

Namens Portvolio verantwoordelijk voor het opzetten van het traject en de uitvoering 

(regie). Wanneer leerlingen weer stappen terug het onderwijs in gaan zetten, zal dit veelal 

via Track2.0 gebeuren. Vanuit het OPDC wordt leiding gegeven aan het traject en is mede 

verantwoordelijk voor personele bezetting. Denk hierbij aan: coördinator, psycholoog, 

docent/coach. 

4. De Kracht. 

Expertisecentrum De Kracht verzorgt persoonlijke begeleiding  van de medewerkers van Back 

on Track, door middel van het delen van expertise in het handelen met jongeren met 

complexe achtergrond. 
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5. R-Newt.  

Jongerenwerk R-Newt is voornemens om op dinsdag- en donderdagmiddag een stedelijk 

programma-aanbod te organiseren, bestaande uit talentgerichte activiteiten met ruimte 

voor lichte ondersteuningsvragen. Vanuit V39 komen diverse initiatieven en disciplines 

samen om te werken aan persoonlijk groei, ontwikkeling en motivatie om uitval te 

voorkomen.  

Deze programma’s kunnen tevens worden aangeboden binnen Back on Track. 

Jongerenwerkers zijn een belangrijke schakel bij het contact leggen met jongeren die niet 

meer naar school komen, maar bijvoorbeeld nog wel op straat te vinden zijn. Zij kunnen 

aansluiten bij deze wekelijkse startbijeenkomst.  

6. Sterk Huis. 

Partner binnen de (specialistische) hulpverlening voor jongeren en gezinnen. Sterk Huis is 

reeds betrokken bij Track013. Ook deze partij heeft aangegeven mee te willen denken en te 

kijken naar de rol zij zouden kunnen nemen in Back on Track. Daar waar blijkt dat er zorg 

nodig is, maar nog niet loopt conform de afspraken OZC, wordt die ingezet en kan Sterk Huis 

hier een rol in spelen. Denk hierbij aan psychodiagnostisch onderzoek, individuele 

begeleiding van leerlingen en (intensieve) begeleiding van het systeem.  

7. Self.  

Een team van betrokken ambulant begeleiders die zeer waardevol zijn voor de reeds 

bestaande bovenschoolse voorzieningen. Self heft aangegeven een rol te kunnen spelen in 

dit traject waar het gaat om activeren en begeleiden van de jongeren. Self komt vaak bij 

jongeren thuis, waardoor al een eerste drempel tot contact kan worden weggenomen. Self 

kan binnen Back on Track betrokken worden bij de individuele begeleiding van leerlingen die 

in het traject zitten en aanbieder zijn van programmaonderdelen.  

8. Outrex. 

Het terrein van Outrex is uitvalsbasis voor het programma. Daar wordt wekelijks gestart met 

het programma (minimaal een ochtend), zodat alle leerlingen daar aanwezig zijn en 

aangeven hoe de week ervoor verlopen is. Outrex is een ervaren partner in het geven van 

training aan jongeren die ernstig zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen (combinatie PMT/ 

Rots & water/ SoVa in outdoor setting), maar nog redelijk kunnen integreren in de trajecten 

onderwijs en arbeid. Voor Back on Track zullen zij dan ook een grote rol spelen in het geven 

van deze trainingen op maat. Deze activiteiten liggen in het verlengde van de wekelijkse 

bijeenkomsten en gaan onder andere over keuzes maken, sociale vaardigheden, omgaan met 

emoties, spanning en zaken als groepsdruk. Dit alles gebeurt vooral door middel van fysieke 

oefeningen. Andere mogelijkheden bij Outrex zijn programma’s waarbij er middels een 

kampachtige setting wordt afgesloten, waarin jongeren geheel verantwoordelijk zijn voor 

zichzelf en voor de ander (onder begeleiding).  

9. GGD/GGZ. 

Gezien het voortraject van de leerlingen die in aanmerking komen voor Back on Track, zal 

een samenwerking met de GGD en/of GGZ belangrijk zijn om helder te krijgen wat de fysieke 

en mentale (on)mogelijkheden van de leerling zijn.  

10. Anderen. 

Er zullen wellicht nog andere partijen betrokken zijn gedurende het traject van de 

deelnemende leerling. Denk hierbij aan partijen die al voorafgaand aan de aanmelding bij de 

leerling of het gezin betrokken zijn. Ook met hen zal Back on Track de samenwerking zoeken 

om elkaar waar mogelijk te ondersteunen en versterken.  
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Beneficianten 

11. Leerling.  

Net als in alle andere trajecten van OPDC Track013 wordt er alleen gestart zodra de leerling 

mee wilt werken. Vandaar dat er vanaf het begin een open dialoog is met de leerling. 

12. Ouders. 

Net als in de andere trajecten van Track013 zal er vanaf het begin een open dialoog zijn met 

ouders. We kijken samen naar wat kan en waar hulp nodig is. Mochten ouders aangeven 

hulp nodig te hebben, maar niet weten waar deze te vinden, dan zijn de lijnen vanuit Back on 

Track kort en zullen we ouders hierin ondersteunen.   

13. School van inschrijving  

De school van herkomst van de betreffende leerling wordt bij de start van Back on Track op 

de hoogte gebracht en weet zo dat het traject zal starten. Gedurende het traject zal de OCO 

geregeld op de hoogte worden gebracht van de vorderingen van hun leerling. Er zal 

onderwijsmateriaal (planners en toetsen) door de OCO aangeleverd worden bij de 

begeleiders van de leerling op Back on Track. 

Wanneer de leerling zover is dat er stappen richting onderwijs gemaakt kunnen worden, zal 

de OCO intensiever betrokken worden om dit mogelijk te maken. De leerling kan zijn 

schoolgang gaan opbouwen op Track2.0 of Top Track. Indien mogelijk kan de schoolgang ook 

op de thuisschool opgebouwd worden. Track2.0 vult samen met de school en de leerling een 

‘plan van terugkeer’ in. Hierin staat het rooster vermeld, maar ook alle afspraken die met 

leerling, ouders en school zijn gemaakt wat betreft de inzet en begeleiding. Het schakelen 

wordt, bij positieve evaluaties, langzaam opgebouwd naar een volledige schoolweek.  

 

10. Investering en financiën: 

Back on Track kent weinig structurele groepsactiviteiten. Leerlingen werken op een eigen op maat 

gesneden programma vervat in een vorm van OPP / terugkeerplan. In dit plan wordt per leerling de 

inzet van onderwijs en jeugdhulp (grijs gebied) beschreven. Realisatie kan dan op individueel niveau 

via een ARR (arrangement)toekenning AT Portvolio en reguliere PGB/ZIN toelage. Dit leidt echter tot 

bureaucratie en onzekerheid van afname bij de aanbieders.  

 

Beter is het om in de pilotfase uit te gaan van een projectsubsidie en –financiering. Hierover 

inmiddels overleg gevoerd met de verantwoordelijk leidinggevenden bij Leerplicht RMC en SWV 

Portvolio; respectievelijk mevrouw B. Bijl en de heer J. Gerards. Het idee is toch om te bezien om 

‘aan de voorkant’ te financieren eventueel via VSV middelen. Track103 als geheel is inmiddels 

ingediend bij (Marion Kolster en Laurie de Vroom) bij de nieuwe subsidieronde VSV 2020-2024.  

Er is voor 4 jaar € 670.000 VSV subsidie toegekend. 

  



Eindversie Pilot vastgesteld in bestuur Portvolio 22-09-20 

Wat is er nodig (eerste opzet)? 

 

Basisprogramma: Outrex, Oude Rielsebaan 30, 5015 TG Tilburg 

Kantoor/ onderwijs: Track013, Schoutbackstraat 37, 5037 Tilburg. 

    

Coördinatie 0,2 fte € 18.000 Portvolio 

CvB psycholoog / orthopedagoog (TAC) 0,2 fte € 16.000 Portvolio 

LPA vast betrokken 0,2 fte € 14.000 Gemeenten 

OCO / mentor 0 0 School van inschrijving 

    

Kosten locatie Outrex : Oude Rielsebaan   € 1.000 Outrex 

Kosten locatie Track013 : Schout Back   € 12.000 Portvolio 

Materiaal (school / outdoor)  2 x € 750  Portvolio/scholen 

    

Docent-Coach 0,5 fte € 36.000 Portvolio 

Trainer(s)  0,5 fte € 30.000 Outrex 

Ambulant Hulpverlener (SMW?) 0,5 fte €75,- p/u Self 

Jongerenwerker(s) 0,5 fte € 30.000 R-Newt 

    

Totaal 2,6 fte   

 

 Verplichte bijdragen per leerling vanuit thuisschool is per maand €770,- reguliere leerlingen.  

Bij leerlingen LWO is het maandelijks € 470,- extra. Dit factureert Portvolio terug aan de scholen. 

 Bijdrage uit innovatiefonds SWV Portvolio. 

 Bijdragen (subsidie) jeugdwerk gemeente Tilburg. 

 

 

11. Ontwikkelteam:        

 

Operationeel team:  
 

Denktank (conceptontwikkeling en facilitering):  
 

Jan t Hart Portvolio Track013 
Hans Borgstein Outrex 
Erik Verbunt Self  
Alard Sas RMC/Leerplicht 
Ted Embregts R-Newt. 
 

Jos Gerards (Geert Mulders), directeur Portvolio SWV VO,  
Bianca Bijl, teamleider Leerplicht/RMC,  
Marion Kolster VSV OGT,  
Eline Dingemans psycholoog Track013  
Laurie de Vroom (centrum gemeente Tilburg). 
 

 
 

12. Pilotstart:        

Opzet programma en inzet mensen is in principe na de zomer 2020 geregeld.  
Er is gestart in september - vanuit de thuiszitlijsten (Indigo) en LPA – met selectie van leerlingen. 
Op 22 september zal Back on Track in het bestuur van SWV Portvolio worden besproken. 
Daarna intakes bij leerlingen (ouders) thuis. 
Start pilot z.s.m. na de herfstvakantie 2020. 
Evaluaties maandelijks met verslag in januari en mei 2021. 


