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Inleiding 

Track013 wil iedere leerling maatwerk kunnen bieden en heeft hier andere partijen bij nodig die dit 

ondersteunen. Track013, de bovenschoolse voorziening en het OPDC van het samenwerkingsverband Portvolio 

Tilburg, werkt sinds de oprichting nauw samen met diverse hulpverleningsinstellingen en andere partijen zoals 

scholen, leerplicht, wijkteams, etc. om een zoveel mogelijk integrale aanpak te kunnen bieden aan hun 

leerlingen. Structurele samenwerking en inzet van jeugdzorg binnen Track013, zonder daarbij last te hebben 

van financierings- en beleidsschotten tussen organisaties, kan ervoor zorgen dat er sneller en effectiever 

passende hulp ingezet kan worden. De verwachting is dat dit ten gunste zal komen van de ontwikkeling van de 

leerling wat een positief effect heeft op het traject en de doorstroom naar passende jeugdhulp en onderwijs.  

Gezien de toenemende verzwaring en complexiteit van de doelgroep, heeft Track013 de ambitie om deze 

aanpak verder te intensiveren, versterken en te professionaliseren om zo door te ontwikkelen als Onderwijs 

Zorg Combinatie (OZC). Deze ambitie sluit aan bij de aanbevelingen die in 2018 gedaan zijn in de evaluatie van 

Track013, welke uitgevoerd is door het NJI. De evaluatie heeft onder andere geleid tot aanbevelingen gericht 

op de doorontwikkeling van Track013 in samenwerking met jeugdhulp, namelijk; 

• Op basis van ondersteuningsvraag van de leerlingen, en vaak ook ouders, is intensievere 

samenwerking met jeugdhulp gewenst. Dat vraagt om een integrale aanpak. Om deze aanpak van meet af aan 

neer te kunnen zetten, is een doorontwikkeling naar een onderwijs-zorg combinatie (OZC) gewenst. 

• Opstellen van een plan met gemeente en jeugdhulpinstelling(en) voor de organisatie van een OZC en 

bestendiging van de financiering. Als mogelijke samenwerkingspartner wordt Sterk-Huis genoemd. 

De beschreven ambitie van Track013 en aanbevelingen die gedaan zijn in het onderzoeksrapport van het NJI, 

sluiten aan bij de principes en doelstellingen van passend onderwijs, transformatie jeugdhulp, de Lokale 

Educatieve Agenda (LEA, uitvoeringsprogramma 2019-2022), preventie binnen de jeugdwet en het project 

Integrale ondersteuning jongeren in kwetsbare posities van de gemeente Tilburg. 

In dit document zal een beschrijving worden gegeven van Track013 2.0; de ontwikkeling die nodig is om als OZC 

verder door te kunnen groeien, de begroting hiervoor en het plan van aanpak.  
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1. Track013 2.0: 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 een passend jeugdzorg 

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

denken in mogelijkheden.  

 

Doelgroep 

Leerlingen van 12 tot 18 jaar oud, die uitvallen in het VO als gevolg van motivatie-, gedrags- en 

ontwikkelingsproblematiek. Er is veelal sprake van complexe multi-problematiek  op verschillende 

leefgebieden. Door deze problematiek wordt vaak grensoverschrijdend gedrag gezien en is er sprake van 

ernstig vastlopen, waardoor de thuisschool handelingsverlegen is in de begeleiding van de leerling. Bijna alle 

leerlingen hebben faal- en negatieve ervaringen opgedaan binnen onderwijs en jeugdhulp. 

 

Aanmelding 

De thuisschool heeft haar ondersteuningsmogelijkheden ingezet en kan dit middels een geëvalueerd OPP 

aantonen. School meldt de leerling via Indigo aan bij de toelatings- en advies commissie (TAC) van Portvolio en 

vraagt om een plaatsing op Track013. De TAC verdiept zich in de casus en geeft goedkeuring voor de plaatsing 

waarna er een intakegesprek gevoerd wordt op Track013. 

 

Duur van het traject 

De duur van het traject is afhankelijk van de ondersteuningsvraag en de groei van de leerling: minimaal 8 

weken tot maximaal een schooljaar (10 maanden). Verlenging om te zorgen dat de leerling kans maakt op het 

behalen van een diploma of om goede doorgang van het onderwijstraject te garanderen is alleen mogelijk in 

overleg teamleider/coördinator, thuisschool en ouders. 

Programma 

In totaal worden er minimaal 20 onderwijsuren per week gegeven, tenzij in het plan van aanpak van een 

leerling anders staat omschreven. Tijdens deze uren (voornamelijk in de ochtenden) werkt de leerling in de klas  

volgens de leerlijn (lesstof, studieplanners en toetsen) die de verwijzende school hanteert en aanlevert.  

Daarnaast volgt de leerling een programma gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling waarbij de 

individuele ondersteuningsvraag en zorgbehoefte leidend is. De focus verschuift dan van schoolse activiteiten 

naar inzet op gedrag en houding, waar nodig met behulp van de betrokken jeugdzorg. Is er meer onderwijs 

nodig, dan is daar ruimte voor tijdens studiemomenten in de middag. 

Verantwoording school van inschrijving 

De school van herkomst wijst een contactpersoon voor Track013 aan en deze is gedurende het hele traject 

verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van schoolmateriaal, toetsen, nakijkmateriaal en 

verdiepingsleerstof. De leerling blijft ingeschreven op school van herkomst. Deze contactpersoon sluit op 

Track013 aan bij evaluatiegesprekken over de leerling. 

Samenwerkingspartners 

Track013 werkt inmiddels met diverse jeugdzorgpartners samen, zoals: Sterk Huis, IMW, R-newt, Politie, Ready 

to school, TTV, Toegang, Leerplicht, Veilig thuis, Outrex, Yes We Can Clinics. 
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2. Track013 2.0: Uitgebreid 

 

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 een passend jeugdzorg 

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

denken in mogelijkheden.  

 

Missie 

Track013 streeft ernaar om leerlingen die uitvallen of dreigen uit te vallen in het regulier voortgezet onderwijs 

tijdelijk op te vangen. Track013 wil hen bewust maken van verworven competenties en ondersteunen om 

richting te geven aan hun persoonlijke leven en zo de schoolloopbaan weer op te pakken.  

Het traject is er dan ook op gericht om de leerling en zijn of haar systeem (ouders, school, etc.) gezamenlijk 

weer in hun kracht te zetten. 

 

2.1 Doelgroep 

Het gaat om leerlingen van 12 tot en met 18 jaar oud, van alle VO scholen uit de regio Tilburg en van 

praktijkonderwijs tot en met havo/ vwo niveau. Deze leerlingen vallen uit binnen het regulier VO wegens 

motivatie-, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek. Er is veelal sprake van complexe multi-problematiek  op 

verschillende leefgebieden. Voorbeelden van problematiek die we binnen Track013 veel tegenkomen zijn: 

verbale- en fysieke agressie, emotieregulatie problematiek, trauma, autoriteitsproblemen, zelf bepalend 

gedrag, angstproblematiek, schoolverzuim, middelengebruik en andere gedrags- en ontwikkelingsproblematiek 

zoals hechtingstoornissen, ASS en ADHD. Daarnaast zien wij dat er binnen het systeem geregeld sprake is van 

een lage sociaal-economische status,  (vecht)scheiding, kindermishandeling of verwaarlozing en dat het 

systeem zorg mijdend kan zijn. Bijna alle leerlingen hebben faal- en negatieve ervaringen opgedaan binnen 

onderwijs en jeugdhulp. Door deze problematiek wordt vaak grensoverschrijdend gedrag gezien bij de leerling 

en is er sprake van ernstig vastlopen en bedreiging van de ontwikkeling, waardoor de thuisschool 

handelingsverlegen is in de begeleiding van de leerling.  

 

2.2 Onderwijszorgcombinatie 

Binnen een OPDC als Track013 kunnen de thema’s ‘onderwijs’ en ‘zorg’ niet los van elkaar worden gezien 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 betrokken zijn of worden rondom 

de leerling en het systeem, wordt vanuit een interdisciplinair verband nagedacht over wat de best passende 

zorg is voor deze kwetsbare doelgroep. Dit vraagt om een snelle, gedegen (probleem)analyse, waarin de 

centrale rol van de ouders/het gezin cruciaal is (bron: de best passende zorg voor kwetsbare jongeren). 

Track013 is dus een gecombineerd onderwijszorgcombinatie (OZC) waarbij onderwijsprofessionals intensief 

samenwerken met diverse hulpverleningsinstellingen en belanghebbenden zoals scholen, leerplicht, wijkteams, 

etc., zonder daarbij last te hebben van financierings- en beleidsschotten tussen organisaties, om een zoveel 

mogelijk efficiënte en integrale aanpak te kunnen bieden aan de jongere.  
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2.3 Schematische weergave Track013 
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2.4 Kleine setting 

Track013 heeft ervoor gekozen om uit te gaan van kleine onderwijsgroepen, met 10 tot maximaal 12 leerlingen 

per groep met een vaste docent welke ook mentor is van de groep. Naast de mentor is er ook altijd iemand van 

het zorgteam gekoppeld aan de leerling en ouders (orthopedagoog, psycholoog en/of de ambulant begeleider). 

Deze monitort en coördineert het traject van de leerling en biedt extra ondersteuning waar nodig. Daarnaast is 

deze persoon verantwoordelijk om samen met de leerling en ouders voor een passend jeugdzorg traject indien 

dit passend is. 

De groepen worden ingedeeld op veiligheid, op basis van het OPP en het intakegesprek. Er wordt gekeken naar 

de juiste match tussen leerling, docent en klasgenoten. Gedurende het traject kunnen er wijzingen worden 

toegepast aan de indeling van de klassen, door ontwikkelingen in de klas, verandering bij de leerling of in- en 

uitstroom. Door de kleine setting krijgen jongeren structuur, veiligheid en rust aangeboden. Daarnaast is er 

zeer veel ruimte voor pedagogische ondersteuning, zowel binnen als buiten het klaslokaal. 

Track013 heeft een vertrouwenspersoon voor zowel leerlingen als personeel. Gedurende het schooljaar zal er 

middels een enquête onder leerlingen en ouders geïnventariseerd worden hoe het staat met hun gevoel van 

veiligheid binnen Track013.  

2.5 Relatie met en verantwoordelijkheden van de thuisschool 

School van herkomst meldt de leerling, via digitaal loket Indigo, aan bij de Toelating -en Advies Commissie 

(TAC) van het samenwerkingsverband. School van herkomst blijft vanaf het aanvragen van een plek op 

Track013 eindverantwoordelijk en betrokken bij het traject van de leerling op de volgende manieren: 

 De leerling blijft ingeschreven op school van herkomst gedurende het hele traject op Track013. 

Track013 geeft na het traject een advies over de best passende vervolgplek voor de leerling. Dit kan de 

school van herkomst zijn. Wanneer er een andere plek beter passend is zal dit met leerling, ouders en 

de school worden besproken. Dit kan een andere VO-school, een VSO-school, een Mbo-opleiding, een 

leer-werktraject of hulpverleningstraject zijn. Zie hiervoor ook het schema op pagina 6. 

 De ondersteuningscoördinator (OCO) van de school van herkomst is aanspreekpunt en 

(mede)verantwoordelijk voor het traject op Track013.  

De school kan een mentor aanwijzen voor de trajectbegeleiding. 

 De school (OCO of mentor) sluit aan bij de periodieke evaluatiegesprekken op Track013. Deze worden 

iedere 8 weken gehouden op Track013 met de leerling en ouders. Indien nodig wordt de betrokken 

hulpverlening ook gevraagd om aan te sluiten.  

 De school zorgt gedurende het hele traject op Track013 voor het tijdig en volledig aanleveren van 

schoolmateriaal, toetsen, nakijkmateriaal en verdiepingsleerstof. De OCO is hiervoor verantwoordelijk 

en is aanspreekbaar als dit niet tijdig of voldoende wordt aangeleverd. Daarnaast kijkt de thuisschool 

de afgenomen toetsen na en verwerkt het cijfer in magister (of stelt Track013 hiervan op de hoogte). 

 De school verzorgt de registratie van het schoolverzuim en vraagt bij leerplicht om een melding in 

DUO te doen indien nodig. 

 De mentor of OCO van de (thuis)school heeft minimaal 1 keer per week contact met de leerling op 

Track013. Dit kan door aansluiten bij mentor- en evaluatiegesprekken op Track013, via email, telefoon 

of middels een vorderingsgesprek op de thuisschool.   

 Wanneer in de eerste periode van 8 weken blijkt dat de leerling gedragsmatig in staat is om weer 

contacturen te hebben of lessen te volgen op de thuisschool dan zal dit worden ingezet. Mede 

hierdoor blijft de band met de leerling bestaan en wordt de thuisschool als betrokken ervaren. Dit gaat 

in overleg met thuisschool, ouders en Track013. 

 De school verzorgt extra vakinhoudelijke ondersteuning voor de leerling indien nodig. 

 Wanneer er sprake is van het ontstaan van een onderwijsachterstand, bijvoorbeeld door het niet 

kunnen volgen van praktijkvakken of wegens onvolledig aanleveren van schoolwerk, zal Track013 met 

de school vragen om een aangepast (inhaal)programma voor de leerling te verzorgen. Dit kan zowel 

(deels) op de school georganiseerd worden, als op Track013.  
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 Wanneer een leerling voldoende positieve ontwikkeling heeft laten zien (zoals bijgehouden wordt in 

het ontwikkelingsperspectief en besproken wordt bij de periodieke evaluaties) kan er gestart worden 

met terugschakelen naar de school; het regulier voortgezet onderwijs. Track013 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.  

 Verplichte bijdragen per leerling vanuit thuisschool is per maand €600,- reguliere leerlingen. Bij 

leerlingen LWO is het maandelijks €1000,- 

Zonder dergelijke betrokkenheid van de thuisschool komt een succesvol traject niet tot stand. Mocht blijken 

dat de aangewezen verantwoordelijke van de thuisschool nalatig is dan zal hiervan melding worden gedaan bij 

directeur van Samenwerkingsverband Portvolio en zal actie worden ondernomen richting het 

verantwoordelijke bestuur. 

2.6 Relatie met ouders 

Ouders worden actief betrokken bij het traject door Track013. Vanaf het eerste gesprek sluiten ouders aan. De 

realiteit leert dat er wekelijks, dan wel dagelijks, contact is met ouders en dat dit vaak als zeer positief wordt 

ervaren. De ouders krijgen wekelijks via de email bericht over hoe het die week is gegaan. Daarnaast wordt er 

iedere vrijdag een weekkaart mee naar huis gegeven waarop de voortgang van de leerling per dag en leerdoel 

inzichtelijk gemaakt is. De leerling en de docent vullen deze weekkaart dagelijks in.  

Om de acht weken zijn er evaluaties waarbij ouders altijd aansluiten. Extra gesprekken met ouders kunnen 

altijd ingezet worden indien nodig of gewenst. 

Onze intensieve samenwerking met ouders zorgt ervoor dat ook de samenwerking met jeugdhulp van de grond 

komt en dat passende hulp rond het systeem (gezin) en omgeving kan worden ingezet wanneer en hier 

draagvlak voor is. Hulpverleningspartners in het OZC kunnen de ondersteuning voortzetten nadat de leerling 

weer terug gekeerd is in een passende onderwijssetting en Track013 moet afsluiten. Op deze manier blijft er 

een steeds een ‘vertrouwde’ partij betrokken bij leerling en ouders.  

2.7 Ontwikkelingsperspectief plan (OPP) 
Bij de start op Track013 wordt na bestudering van het dossier, aanmeldformulier en de intake met leerling en 

ouders (systeem) een OPP opgesteld. Met betrokken partijen wordt gekeken naar de reeds aanwezige hulp en 

welke behoefte aan ondersteuning er nog ligt. Het OPP wordt binnen 2 weken na intake gedeeld met alle 

betrokken partijen. Het OPP vormt de basis voor de evaluatiegesprekken, het wordt iedere 8 weken 

geëvalueerd en bijgesteld.  

In het OPP wordt verslag gedaan per periode die de leerling op Track013 heeft doorlopen aan de hand van de 

leerdoelen die de leerling samen met zijn mentor en docent gekozen heeft (zie leerdoelenkaart). Incidenten en 

verzuim worden door Track013 bijgehouden en indien nodig vermeld.  

2.8 Leerdoelenkaart 

Op Track013 wordt gewerkt met een zelf ontwikkelde leerdoelenkaart, waarin groei binnen competenties op 5 

domeinen (werkhouding, schoolse vaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, omgaan met gezag en 

gedrag buiten de klas) gemeten en gevolgd kan worden. Deze leerdoelkaart wordt ingevuld door zowel de 

leerling als de docent/mentor. De leerling kiest vervolgens met ondersteuning van de mentor 5 leerdoelen uit 

waar hij aan wil gaan werken de komende periode. In een mentorgesprek legt de leerling uit waarom deze 

doelen gekozen worden en wat de leerling hierin wil bereiken. Ook worden deze leerdoelen naast de 

aangeleverde leerdoelen van de thuisschool gelegd en wordt er gekeken naar overeenkomsten. De gekozen 

leerdoelen komen terug op de weekkaart, waarop de leerdoelen dagelijks door leerling en docent gescoord 

worden. De mentorgesprekken hebben steeds een positieve en progressiegerichte insteek.  
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Er is de afgelopen 5 jaar erg hard gewerkt aan dit systeem en de wijze waarop het ingezet wordt. De leerdoelen 

die de leerling met behulp van zijn mentor kiest, vormen de basis voor mentor- en evaluatiegesprekken. 

Daarnaast komen deze steeds terug op de weekkaart, leerdoelenkaart en in de periodieke evaluaties in het 

OPP. Door dit periodiek en structureel terug te laten komen in het traject, wordt groei en ontwikkeling van de 

leerling zichtbaar. Hierdoor wordt het rendement van het traject inzichtelijk voor de jongere, ouders en 

thuisschool. Op deze manier kunnen wij beoordelen of het traject effectief is.  

2.9 Onderwijs 

De leerling maakt op Track013 het schoolwerk van de school. Het aangeleverde schoolwerk wordt door de 

docent van Track013 verwerkt in een persoonlijke weekplanner waarop de leerling precies kan zien wanneer er 

wat gemaakt of geleerd moet worden en wanneer er toetsen zijn. De docent zal indien mogelijk de leerling ook 

steeds meer betrekken bij het maken van deze planner.  

Leerlingen krijgen op Track013 geen klassikale lessen, maar ondersteuning en coaching bij het zelfstandig 

werken aan hun lesstof gedurende de onderwijsuren. Een leerling krijgt minimaal 20 lesuren van 45 minuten, 

tenzij in het OPP anders is omschreven. In de middagen kunnen er extra onderwijsuren ingepland worden 

wanneer de leerling dit nodig heeft. 

Voor leerlingen die vakinhoudelijk meer ondersteuning nodig hebben, zal  Ready to School ingezet worden op 

Track013. Een andere mogelijkheid is de inzet van een vakdocent vanuit de thuisschool. Er is een vast moment 

in de week waarop met name leerlingen van VMBO-TL en havo niveau ondersteuning kunnen krijgen voor 

wiskunde en natuur/ scheikunde. Voor leerlingen van VMBO-B/K niveau is er een CKV docent verbonden aan 

Track013 die wekelijks lessen verzorgt. Voor alle leerlingen zijn er wekelijks gymlessen die gegeven worden 

door een vakdocent. Op deze manier worden er meer praktische lessen geboden en kunnen leerlingen in een 

vrijere situatie geobserveerd en gecoacht worden. Waar nodig kan een leerling ook individueel ondersteund 

worden bij schoolwerk door Track013 of de thuisschool.  

2.10 Inzet en samenwerking voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

Naast het volgen van onderwijs is er op Track013 veel aandacht voor het veranderen van (werk)houding en 

gedrag, zowel in de schoolse setting als daarbuiten. Er wordt gewerkt aan gedragsverandering door het 

aanleren en verbeteren van sociale competenties. Dit gebeurt deels in samenwerking met andere partijen. 

Gezamenlijk wordt er gekeken naar mogelijkheden om de jongere weer in zijn kracht te zetten en op welke 

manier de gestelde doelen behaald kunnen worden. Alle drie de leefsferen (school, thuis, vrije tijd) worden 

hierin meegenomen.  

2.11 Samenwerkingspartners  

Directe samenwerking in programma Track013 

 Sterk Huis: een jongerenhulpverlener is 3 dagen per week aanwezig op de werkvloer bij Track013. 

Sterk Huis is daarnaast onder andere inzetbaar voor ambulante ondersteuning, zoals bij problematiek 

rondom trauma- en rouwverwerking, (vecht)scheidingen. Sterk Huis kan daarnaast ook onderzoek of 

specialistische behandeling bieden middels een individuele of groepsgerichte aanpak. Ook het 

systeem kan hier ondersteund worden.  

 IMW: verzorgt een op maat gemaakte gedragstraining, gericht op de sociaal-emotionele leerdoelen 

van de leerlingen. Deze wordt op Track013 gegeven en is een vast onderdeel van het programma voor 

alle leerlingen. Jongens en meiden vormen aparte groepen met 2 trainers per groep van maximaal 8 

leerlingen. In de training zitten elementen van trainingen voor sociale vaardigheid, agressieregulatie, 

Rots en Water.   

 Outrex: fysieke gedragstraining welke gegeven wordt op de outdoor locatie van Outrex. In groepjes 

van 3 worden leerlingen vooral op een fysieke manier uitgedaagd en wordt hen geleerd hoe om te 

gaan met spanningen, irritaties, grenzen e.d. In de training zitten veel elementen van 

Psychomotorische therapie. 



 

9 
 

 Crossfit Nuldertien: leerlingen van Track013 gaan een uur in de week sporten onder begeleiding van 

een gecertificeerd crossfittrainers. Hier is ook altijd iemand van Track013 bij aanwezig om naast de 

fysieke uitdaging ook aandacht te besteden aan mentale uitdagingen en grenzen waar leerlingen dan 

mee te maken krijgen.  

 TTV: samen met de Tilburgse Tussen Voorziening is er een docent ckv aangenomen om 2 middagen op 

Track013 les te kunnen geven in CKV. Dit wordt met name bij basis/kader leerlingen ingezet, omdat zij 

meer praktijkgericht onderwijs volgen en op deze manier ook op Track013 kunnen oefenen met vrijere 

situaties binnen een praktijksetting.  

 RD: levert gymdocent voor een middag in de week.  

 Ready to school: Enkele malen in de week aanwezig voor bijlessen wiskunde natuur/ scheikunde en 

examentraining. Indien nodig kan Ready to school ook ingezet worden voor andere vakken. 

Multidisciplinair onderwijs-zorg overleg 

Eens per 3 weken organiseert Track013 een extern onderijs-zorgoverleg. In een multidisciplinair team 

wordt nagedacht over passende (vervolg)trajecten op gebied van school en hulpverlening voor de 

leerlingen van Track013. Bij dit overleg zijn, naast de psycholoog, orthopedagoog, coördinator en 

jongerenhulpverlener (SH) vanuit Track013, de volgende externe partijen aanwezig: 

 Toegang: medewerkster van de Toegang sluit eens per 3 weken aan bij het zorgoverleg dat gehouden 

wordt op Track013. Hier worden leerlingen besproken waarbij in een multidisciplinair team wordt 

nagedacht over passende vervolgtrajecten op gebied van school en hulpverlening.  

Om samenwerking  te optimaliseren en de snelheid erin te kunnen houden, zoekt Track013 naar een 

medewerker van de Toegang die ook beschikkingen kan afgeven. Iemand die het proces op Track013 

al volgt, middels aansluiten bij het extern zorgoverleg, weet wat er al is ingezet en waar nog hulp 

nodig is. Het voorbeeld van ontschotten. Zal ook bij de Toegang leiden tot efficiënter werken, doordat 

er geen dubbel werk gedaan hoeft te worden.  

 Leerplicht: Track013 kan zelf geen meldingen doen bij Leerplicht (dat moet de school van inschrijving 

doen), maar door een vaste leerplichtambtenaar te betrekken bij de trajecten zorgen we wel dat er 

tijdig informatie bekend is over casussen en kan leerplicht meedenken en de (volgens wetgeving) 

juiste route bepalen.  

 Veilig thuis: medewerkster van Veilig Thuis kan adviezen geven en is door aansluiten bij dit overleg 

ook beter op de hoogte van de manier van werken en inzet die al gepleegd wordt binnen Track013. 

Een vast gezicht zorgt ook voor eenduidige adviezen. (Waarschijnlijk wordt in 2020 een medewerker 

van Veilig Thuis aan Track013 toegewezen als telefonisch contactpersoon). 

Samenwerking buiten programma Track013 

 Kombi: een traject opgezet door Sterk Huis waarin laagdrempelige (ambulante) ondersteuning van 

maximaal 6 maanden voor jongeren (en het systeem) geboden kan worden. Dit kan zonder 

beschikking ingezet worden. Zij komen achter de voordeur en maken de verbinding tussen leerling, 

ouders, school. Bereiken van doelstellingen van middelgrote problemen: verzuim, 

scheidingsproblematiek, preventief te werk gaan om intensievere hulpverlening te voorkomen. Mocht 

er toch meer ondersteuning nodig zijn, dan begeleidt de Kombi het systeem naar passende 

hulpverlening. 

 De Kracht: leveren experts die binnen Track013 zowel op didactisch als pedagogisch vlak meedenken 

en coachen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling van personeel van Track013. Ook voor 

psychodiagnostisch onderzoek kunnen we leerlingen via de huisarts of de toegang doorverwijzen naar 

De Kracht. Deze onderzoeken kunnen dan op Track013 afgenomen worden en met toestemming van 

leerlingen en ouders worden de bevindingen dan ook met Track013 gedeeld.  

 R-newt: Jongerenwerk in Tilburg waarmee Track013 contact heeft als het gaat om(risico) jongeren die 

in de gaten gehouden moeten worden in hun vrije tijd of betrokken moeten worden bij sociale 

activiteiten. Jongerenwerkers kunnen voor bepaalde leerlingen gevraagd worden om 1 op 1 

gesprekken aan te gaan.  
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 Politie: korte lijnen, met name met de jeugdagenten in Tilburg. Incidenten buiten school zijn op die 

manier ook snel bespreekbaar op de werkvloer van Track013.  

 GGZ: voor psychodiagnostisch onderzoek (meervoudige problematiek) en psychiatrische behandeling. 

 Novadic Kentron: bij verslavingsproblematiek. 

 Yes We Can Clinics: De jongere wordt 10 weken opgenomen in de kliniek. Hier werken ze middels een 

zeer intensief programma aan zichzelf en hun persoonlijke ontwikkeling. Ouders worden hier ook in 

meegenomen. Er is een uitgebreid nazorg traject aanwezig. De doelgroep zijn jongeren met ernstige 

gedragsproblematiek. Ook het stoppen met middelengebruik kan een belangrijk onderdeel zijn. 

 Polaris: De jongere gaat een week naar Noorwegen in een kleine groep en met zeer intensieve 

begeleiding, waar de jongere aan zichzelf kan werken. Polaris werkt samen met leerplicht, er is een 

uitgebreid nazorgprogramma. 

 First School: dagbesteding, er wordt geen onderwijs geboden maar op andere manieren in 

dagbesteding voorzien door bijvoorbeeld sport, spel, creatief bezig zijn of deelnemen aan activiteiten. 

 Self: Ambulante zorgspecialisten van Self kunnen ondersteuning bieden aan de jongeren en/of het 

systeem. Ze richten zich op zelfredzaamheid, een gezond en veilig leven opbouwen, meedoen in de 

maatschappij, het versterken van systemen en het zoeken naar mogelijkheden voor de invulling van 

de dag.  

 Overige (specialistische) hulpverleningsinstanties: wanneer er sprake is van doorverwijzen of reeds 

betrokken hulpverlening dan zal Track013 hier altijd de samenwerking mee zoeken. Indien een andere 

jeugdzorg instantie beter passend, kan hier altijd voor gekomen worden in het traject. Ouders en 

leerling zijn hier vrij in. 

2.12 Overdracht van expertise naar het reguliere onderwijs  

Track013 betrekt de school gedurende het hele traject van de leerling middels intensieve communicatie, 

aansluiten bij evaluatie- en mentorgesprekken en een plan van terugkeer. Op deze manier wordt er ook 

expertise overgedragen over de aanpak van de betreffende leerling en kan de school deze kennis ook inzetten 

voor andere leerlingen met soortgelijke problematiek. Track013 zorgt altijd voor een warme overdracht bij het 

beëindigen van het traject en bij voorkeur wordt er ook nog een tijdlang jeugdzorg geleverd na het 

terugschakelen naar regulier VO. Ook na volledige terugkeer van de leerling binnen de thuisschool, kan 

Track013 nog nazorg bieden indien nodig. 

Door Track013 in een eerder stadium in te zetten op scholen, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een 

zorgoverleg of bij een gesprek met leerling en ouders, kan er meegedacht en geadviseerd worden in het 

voorkomen van verder uitvallen van deze leerling. Track013 kan de scholen ondersteunen in de aanpak van de 

leerling. Als neutrale buitenstaander kan er richting leerling en ouders een duidelijk beeld geschetst worden 

van de huidige situatie, waar de leerling naartoe dreigt te gaan en wat er gedaan kan worden om dit te 

voorkomen. Wij menen dat eerdere betrokkenheid ervoor kan zorgen dat trajecten deels voorkomen kunnen 

worden en anders wellicht korter zullen zijn, omdat er al eerder een basis is gelegd in het contact en mogelijk al 

begonnen is met het opstarten van de nodige hulpverlening binnen het OZC. Daarnaast kan het weerstand bij 

ouders en leerling wegnemen omdat Track013 hen dan al bekend is en zij actief betrokken zijn bij de eventuele 

plaatsing. 

Track013 zal gezamenlijk met de reguliere scholen kijken naar de time-out voorzieningen op deze scholen en 

kijken in hoeverre het delen van expertise en samenwerking mogelijk is. Ook zal er gekeken moeten worden 

naar waar de basisondersteuning van een school stopt, om te voorkomen dat leerlingen rond geschoven 

worden van de ene naar de andere school alvorens ze bij Track013 aangemeld worden. 
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2.13 Personeel 

Voor medewerkers van Track013 is het hebben van affiniteit met de doelgroep een must. Daarnaast zijn zij 

bevoegd en bekwaam: beschikken over de juiste vaardigheden en kennis om voor deze leerlingen een veilige 

leeromgeving te kunnen bieden, waarin zij zich op meerdere gebieden kunnen ontwikkelen. Zij zijn in staat om 

(gezamenlijk) verschillende soorten gesprekken te voeren met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), scholen en 

betrokken hulpverlening en maatwerk te leveren binnen de gestelde kaders.  

Track013 bestaat uit: (3 groepen per 2020) 

1 Teamleider/coördinator 

1 Psycholoog 

1 Orthopedagoog 

4 Docenten 

1 Pedagogisch ondersteuner 

1 Jongerenhulpverlener (vanuit samenwerking met Sterk Huis binnen het OZC) 

Voor docenten zijn een brede inzetbaarheid (op meerdere vakken ondersteuning kunnen bieden), 

bekwaamheid in didactisch handelen, differentiëren en klassenmanagement en goede planningsvaardigheden 

van groot belang. Contact onderhouden met scholen en ouders behoort ook tot de taken. 

Team Track013 is een lerende en groeiende organisatie waar voortdurend de werkwijze wordt herzien om zo 

nog beter te kunnen anticiperen op de ondersteuningsvragen van de leerlingen. Studiedagen gedurende het 

jaar worden ingezet om expertise te vergroten maar ook aan elkaar over te dragen. Bij Track013 wordt veel 

aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling, onder andere door inzet van De Kracht voor individuele 

ontwikkeling en teamscholing op thema. Track013 neemt actief deel aan de landelijke OPDC bijeenkomsten. 

Hier worden ervaringen gedeeld en workshops gegeven en gevolgd over de wijze waarop wij en andere OPDC’s 

werken. 

2.14 Locatie 

Track013 is een organisatie die moet kunnen anticiperen op de ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen die 

op dat moment deelnemen aan het traject. Het is van belang dat zoveel mogelijk activiteiten plaats kunnen 

vinden op locatie van Track013. Daarnaast is het, gezien de zwaarte van de doelgroep, van groot belang dat 

negatieve interactie met anderen leerlingen voorkomen kan worden. Het is daarom niet wenselijk om 

gehuisvest te worden in een school of bij een andere voorziening voor jeugdzorg. Vanwege veiligheid is het 

verstandig een eigen voordeur te hebben en op de begane grond te zitten. 

Leerlingen binnen Track013 moeten perspectief houden op terugkeer in het regulier onderwijs. Het is vanuit 

dat oogpunt niet wenselijk gehuisvest te zitten in het VSO of grenzend aan het VSO. Track013 is er voor alle 

scholen binnen het samenwerkingsverband Portvolio. Een centrale ligging van de voorziening heeft dan ook de 

voorkeur, zodat het voor alle leerlingen goed bereikbaar is. Nabijheid van een bushalte is eveneens wenselijk. 

Verder hebben leerlingen die naar Track013 komen al de nodige negatieve ervaringen opgedaan binnen het 

onderwijs. Het is daarom van groot belang om de voorziening zo neer te zetten dat de leerlingen zich niet 

alleen thuis en veilig voelen, maar ook het gevoel krijgen nog deel te nemen aan het onderwijssysteem en zich 

gezien en veilig voelen. Omgeving en uiterlijke verschijning heeft grote invloed op hoe de leerling de eerste 

kennismaking met Track013 ervaart. Huisvesting in een omgeving die er nieuw en verzorgd uitziet draagt echt 

bij aan het gevoel nog mee te mogen doen in het onderwijs en het gevoel te hebben dat er in de leerling 

geïnvesteerd wordt. 
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Met oog op de toekomst en het toewerken naar een onderwijszorgcombinatie is het van belang om over 

volgende ruimtes te kunnen beschikken: 

 

 

 

 

 

  

- 3 ruime klaslokalen waar, naast onderwijs, ook de dagopstart en 

lunchpauze plaats kan vinden (1 bureau, 15 lestafels en 2 grote tafels om 

met de groep om heen te zitten.) 

- 1 klaslokaal voor multiple doeleinden. 1 bureau, 4 groepstafels en 8 

lestafels. 

- 1 Time out ruimte. 

- 1 Gymzaal 

- 5 kantoor ruimtes. (twee kantoren voor personeel om in te werken vast 

met ieder twee bureaus en een grote tafel, drie kantoren die 

functioneren als spreekkamer en flexwerkplek met bureau en grote tafel 

met minimaal 8 stoelen.) 

- 1 keukentje ( met kastruimte, twee koelkasten en een kleine vriezer ivm 

lunchpauze) 

- Schoolplein/buiten hangruimte met fietsenstalling 

- Kleine aula of ruimte die daarvoor ingericht kan worden. 

- 2 jongens en twee dames toiletten 

- 1 personeelstoilet. 

- 1 bergruimte. 
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3. Begroting 

 

 

4. Wat gaat goed, wat kan er beter? 

Track013 krijgt mooie tevredenheidscijfers en waardering van ouders (7,2), leerlingen (7,4) en 

zorgcoördinatoren (8). Dat zijn hoge cijfers, zeker als we bedenken dat deze ouders en leerlingen vaak 

teleurgesteld zijn (geweest) in de ondersteuning die zij hebben ontvangen in eerdere situaties  waardoor ze 

vaak het vertrouwen in professionele ondersteuning hebben verloren. Het succes is er, zou men kunnen zeggen 

op basis van deze cijfers, voor de leerling, de ouders en de school. 

Track013 is volgens zorgcoördinatoren en directeuren een onmisbare voorziening binnen het 

samenwerkingsverband. Men is zondermeer positief over Track013. De respondenten kunnen geen alternatieve 

voorziening aangeven. Zij allen onderschrijven dat er altijd een groep leerlingen zal zijn die de ondersteuning 

van Track013 (of een vergelijkbare voorziening) nodig zal hebben. 

Track013 kent organisatorisch enkele zeer kwetsbare punten. Voor de continuïteit en kwaliteit is het 

noodzakelijk dat daar maatregelen op worden genomen. 

Track 013 Begroting Begroting

2019 2020

BATEN
Portvolio 525.000 380.000

Eigen bijdragen scholen 243.000 290.000

Inzet VSV Plusvoorziening 5.000 100.000

TOTAAL BATEN 773.000 770.000

LASTEN

Personeel van aangesloten besturen
Coördinator 96.000 103.000

Psycholoog 73.000 59.250

Onderwijs assistent 45.000 44.750

Orthopedagoog 50.000 71.300

Docent LB (4,2 fte) 300.000 317.200

Subtotaal personeel van aangesloten besturen 564.000 595.500

School maatschappelijk werk 54.000 54.000

Trainingen 25.000 36.500

Testen en Toetsen 5.000 0

Overige lasten 100.000 84.500

Onvoorzien 7.500 5.000

Subtotaal personeel overig en huisvesting 191.500 180.000

TOTAAL LASTEN 755.500 775.500

SALDO 17.500 -5.500
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Aanbevelingen 

De aanbevelingen die hieruit kwamen waren onder andere: 

o Werkproces : implementeer de gebruikte instrumenten in samenhang met het OPP en laat dit 

cyclisch en gestructureerd terugkomen in de werkwijze. 

o Implementeer de afname van een tevredenheidsvragenlijst voor leerling en ouder als vast 

onderdeel van het werkproces bij afronding 

o Breng de bestendiging van de uitstroom jaarlijks in kaart vergelijkbaar met het praktijk- en 

speciaal onderwijs.  

o Implementeer een jaarlijkse evaluatie op basis van: 

 tevredenheidsgegevens ouders en leerlingen 

 vragenlijstje onder zorgcoördinatoren 

 de verbeterafspraken voor het lopende jaar als onderdeel van een kwaliteitscyclus 

 Op basis van de ondersteuningsvraag van de leerlingen, en vaak ook ouders, is intensievere 

samenwerking met jeugdhulp gewenst. Dat vraagt om een integrale aanpak. Om deze aanpak van 

neer te kunnen zetten is een doorontwikkeling naar een onderwijs-zorgcombinatie gewenst. 

Een combinatie van onderwijsondersteuning, individuele begeleiding vanuit jeugdhulp / jeugdGGZ en 

ondersteuning in de thuis- en vrijetijdssituatie zouden onderdeel van het aanbod moeten uitmaken. 

Het programma draagt er zorg voor dat per leerling een plan op maat wordt gemaakt. Concreet kan 

het gaan om het aanbieden van specifieke leermethoden of leermiddelen, psycho-educatie, 

gedragstraining, gezinsgesprekken, coaching in het omgaan met vrienden / sport- of 

vrijetijdsvereniging. 

 Opstellen van een plan met gemeente(n) en een jeugdhulpinstelling voor de organisatie van een OZC 

en bestendiging van de financiering. Partners zouden kunnen zijn: Sterk Huis (jeugdhulp), First School 

(dagbesteding / dagopvang) 

 
( Evaluatierapport Track013, NJI) 

Waar zijn we mee bezig: 

- Continuïteit personeel 

- Personeel versterken in de dagelijkse werkzaamheden. 

- Samenwerking thuisscholen Track013 versterken. 

- ICT op Track013 (o.a. leerlingvolgsysteem en aanschaf laptops voor docenten en leerlingen. 

- Locatie Track013. 

- Integrale samenwerking met jeugdhulp; door ontwikkelen naar een OZC in samenwerking met 

jeugdzorgpartners, samenwerkingsverband en gemeente. 
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Plan van aanpak 

Wat moet nog ontwikkeld worden door Track013 2.0 

Gedurende 2019 en 2020 zal aan de volgende punten gewerkt worden : 

Wat Wie Periode Behaald 

ja/nee 

Opzet integrale 

samenwerking 

met JZ (sterkhuis) 

Werkgroep: 

Inhoud: E.D., I. L. van T013 en 

N. van Sterkhuis. 

Op afspraak en planning: J ’t H 

en J.G. van Portvolio en T. 

Sterkhuis 

Augustus 2019 - oktober 2019 globale 

opzet op inhoud wie doet wat en waar 

kunnen we elkaar versterken. 

19 september : overleg op Sterkhuis 

Herfstvakantie inhoudelijke 

onderbouwing voor OZC in concept 

klaar.  

Oktober 2019 –december 2019 start 

gesprekken bij gemeente Tilburg.  

Ja 

onderbouwing 

is klaar en 

verwerkt in 

Track013 2.0 

Gesprekken 

volgen 

Implementeer 

een jaarlijkse 

evaluatie.  

E.D en I.L Track013. Enquête ontwikkelen die periodiek 

terugkomt over: 

- tevredenheidsgegevens ouders en 

leerlingen (veiligheid) 

- vragenlijstje onder OCO coördinatoren 

- de verbeterafspraken voor het lopende 

jaar als onderdeel van een 

kwaliteitscyclus 

 

Voorstel maart 2020 bespreken J.t H  

Mei eerste ronde. Bijstellen en 

vaststellen en in jaarplanning Track013 

2020-2021 vastleggen. 

 

Work2Learn E.D. namens Track013. Doorontwikkeling Work2learn in kader 

VSV 2020-2024. Hoe kunnen leerlingen 

nog beter ondersteund en voorbereid 

worden op een werkplek al dan niet in 

combinatie met school. 

 

OZC Track013. Plan uitwerken en 

met verschillende partners gaan 

zitten om het aanbod van het 

OZC vastgelegd te hebben en 

iedereen weet wie deelnemen 

aan OZC. 

Na realiseren en accordering Track013 

2.0 samen met samenwerkingspartners 

gaan kijken naar praktische invulling en 

deze vastleggen en toevoegen aan 

beschrijving Track013 2.0 

 

Functiehuis 

Track013 LB/LC 

F.G. en J ’t H kijken naar de 

verschillende profielen en 

stellen bij voor Track013. 

Augustus tot oktober 2019 samen zitten 

en profielen voorstel maken. Voor 

Kerstvakantie 2019 voorstel bij directeur 

Portvolio, Jos. 

Ja  
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Huisvesting Directeur 

samenwerkingsverband en J ’t 

H Track013 gaan in overleg met 

OGT en andere partijen om te 

kijken naar een andere 

huisvesting wat beter bij de 

voorziening als OZC past. Hierin 

al uitgaan van de gedachte dat 

je integraal samenwerkt met JZ 

en dat daar dus ook op de 

werkvloer eventuele ruimte is. 

Augustus –oktober 2019 komen met een 

omschrijving en hierover in gesprek gaan 

met E. S. van huisvesting OGT. 

Ook bespreken met de directeur van 

Portvolio. 

Periode mei – juni 2020 duidelijkheid 

over gebouw aan de Schoutbackstraat. 

Blijft OGT huren of is 2020/2021 laatste 

schooljaar. 

Schooljaar 2020-2021 andere passende 

locatie zoeken (campus / schakel ?) 

Eerste gesprek 

is geweest 

maar nog 

geen 

duidelijkheid. 

 

1,5 jaar nog? 

Fact sheet E.D. en I.L. Track013. Komen tot 

een fact sheet waarop de 

nieuwe veranderingen staan 

zodat het gehele 

samenwerkingsverband weet 

waar ze aan toe zijn.  

E.D en I.L  komen met voorstel na 

realisatie stuk Track013 2.0 

 

Magister Team Track013 

Implementeren magister als 

leerling volgsysteem voor 

Track013 

Start februari. Afronden eind april.  

Outrex Track013. Komen tot een 

inhoudelijk plan onder de 

samenwerking waarin duidelijk 

staat wat er tijdens de training 

bij Outrex gebeurd, het doel en 

het rendement. 

Op vrijdag 25 oktober zal er gesprek 

plaatsvinden met Outrex om te 

bespreken plan van inhoud training wat 

we doen en wat wenselijk is. 

In gesprek afspraken gemaakt met 

Outrex. Stap 1 is omschrijving traject bij 

Outrex. 

Loopt 

HB Groep J.’t H denkt namens Track013 

mee over pragmatische 

invulling van programma, 

huisvesting en personele inzet. 

Vanuit werkgroep Hoog Begaafde 

leerling is gekozen om te komen tot een 

bovenschoolse voorziening gericht op de 

HB leerling. Deze groep zal onder OZC 

Track013 gerealiseerd worden in het 

gebouw waar Track013 gehuisvest 

wordt. 

Loopt 

doelstelling is 

maart 2020 

starten met 

pilot groep. 

Expertise team 

Portvolio 

Track013 zal aan het expertise 

team van Portvolio gaan 

deelnemen om vandaar uit de 

expertise van Track013 te 

kunnen delen met het 

samenwerkingsverband. 

Periode januari – juni 2020 komen 

inhoudelijk plan. Hieraan vooraf gaat 

onderzoek “Samenwerking met Time 

Out voorzieningen van de verschillende 

scholen”. 
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Samenwerking 

met Time Out 

voorzieningen 

van de 

verschillende 

scholen. 

J ’t H - maakt opzet voor eerste 

overleg met zienswijze vanuit 

T013. 

        - gaat langs de 

verschillende voorzieningen en 

haalt informatie op. 

      - plant overleg met van elke 

voorziening een persoon 

verantwoordelijk om te gaan 

kijken naar samenwerking. Op 

kennis, inhoud, structuur en 

leerling. 

Doel is komen tot een 

schriftelijk stuk waarin staat 

hoe je elkaar kan versterken en 

waar de verbinding zit en 

wanneer schaal je op naar het 

OPDC, wat doe jezelf? 

Uitgangspunt is 

ondersteuningsprofiel van de 

betreffende school. 

J ’t H bespreekt deze intern en met 

directeur Portvolio. 

Periode januari – maart 2020 

April bijeenkomst time out van 

verschillende voorzieningen. Van elk 

time out een verantwoordelijke. 

Mei 2020 klaar. J ’t H bespreekt dit met 

TAC en directeur van Portvolio. 

Legt bevindingen neer bij 

samenwerkingsverband. Rendement is 

verbinden en versterken. Duidelijk 

krijgen wie wat kan en wat doet en 

wanneer je wel en wanneer je niet 

doorzet. 

 

Preventief inzetten van Track013. 

 

Re-integratie 

Thuiszitters 

Track013 / Portvolio kijkt 

samen met Leerplicht/RMC 

naar een programma binnen de 

partners betrokken bij OZC 

Track013 om te komen tot een 

plan en programma die zich 

richt op Thuiszitters. 

 

Doel: Vanuit onderwijs/Leerplicht 

komen tot een plan voor Thuiszitters 

waarbij de basis is toewerken naar 

onderwijs/ arbeid.  

Voordat een “Thuiszitter” succesvol kan 

deelnemen aan een traject als Track013 

of HB groep zal er een vorm van re- 

integratie moeten plaatsvinden. Het 

komen van op de bank zitten tot 

“gemotiveerd” willen meewerken aan 

terugkeer in het onderwijs of richting 

arbeid. 

Eerste stap is komen tot een 

conceptplan re-integratie Thuiszitters. 

April 2020. Plan bespreken met 

directeur samenwerkingsverband. Mei 

2020   Voorleggen bij gemeente 

VSV.Pragmatisch door ontwikkelen 

conceptplan. 

Start schooljaar 2020-2021 pilot draaien. 

(vergelijkbaar project is Boost013) 

Eerst 

oriënterend 

gesprek  met 

Boost013 is 

geweest. 

Krijgt vervolg 

 


