Identiteit
Onze school is een samenwerkingsschool: een samenwerking van protestants-christelijk, rooms-katholiek en openbaar onderwijs. De
school gaat uit van de gelijkwaardigheid van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen.
In de dagelijkse omgang met elkaar laten wij zien dat wij respect voor elkaar hebben. De school staat open voor iedereen, daarbij
bedenkend dat elk mens, dus ook elke leerling, uniek is.
Expliciet voor VSO de Vliethoeve geldt dat het onderwijs hier, onverminderd het voorgaande, voorbehouden is aan de jongeren die
wonen op het terrein.

Visie
VSO de Vliethoeve realiseert haar missie door systematisch en doelgericht te werken aan de individuele leertrajecten van de leerlingen.
Deze leertrajecten worden afgestemd op enerzijds de individuele kwaliteiten, mogelijkheden, ontwikkelingsniveaus en
onderwijsbehoefte van de leerlingen, en anderzijds op de gevraagde competenties en benodigde uitstroomniveaus.
De leidinggevenden en de medewerkers van VSO de Vliethoeve zijn de professionals die dit mogelijk maken door een relatie aan te gaan
met hun leerlingen en de omgeving van die leerlingen waardoor in samenspraak bepaald wordt wat er voor een jongere nodig is om tot
optimale ontwikkeling te komen. Door de veelheid van contacten staat VSO de Vliethoeve midden in het onderwijszorg speelveld waar
onze leerlingen zich nu bevinden, maar tevens midden in de maatschappij waar zij straks succesvol moeten kunnen functioneren.
Om dit blijvend te realiseren richten de medewerkers van VSO de Vliethoeve het onderwijs zodanig in dat het uitnodigend, stimulerend,
betekenisvol en effectief is. In een controleerbaar document worden daartoe in samenspraak stapsgewijs haalbare doelen geformuleerd
alsook de wijze waarop deze doelen bereikt worden. Hierdoor leert de jongere optimaal.

Missie
Een jongere op VSO de Vliethoeve mag geen hinder ondervinden in zijn schoolloopbaan van zijn gesloten plaatsing. Een uitstromende
jongere moet naadloos in kunnen stromen in de gekozen vervolgopleiding of de gekozen arbeidssituatie. Zij zijn in staat om zelfstandig
verder te studeren, te werken, te wonen, positief met hun vrije tijd om te gaan en burgers te zijn.

Doelstelling
VSO de Vliethoeve is een school binnen de setting van een JeugdzorgPluslocatie. De jongeren op het terrein zijn ten behoeve van hun
eigen veiligheid of die van hun omgeving middels een rechterlijke machtiging geplaatst op de Vliethoeve. Het streven van Juzt en VSO de
Vliethoeve is om deze jongeren binnen de termijn van hun machtiging middels behandeling en scholing (weer) in staat te stellen om op
positieve en leeftijdsadequate wijze deel te nemen aan het maatschappelijk systeem. Het 14-uurs dagprogramma voorziet hierbij in
elementen gericht op behandeling, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Afhankelijk van de individuele behoefte van de jongere zal de
nadruk van de begeleiding op de Vliethoeve liggen bij behandeling waarbij de onderwijscomponent gradueel toenemeemt.

Uitgangspunten van de samenwerking :








1-kind-1-plan voor zowel onderwijs als hulpverlening, wat wordt vastgelegd in een onderwijsperspectief plan (OPP)
Voor iedere jongere (en het systeem) wordt een traject op maat gemaakt
Leren binnen een kleine, overzichtelijke en gestructureerde leeromgeving
Ontwikkelen in een passend en veilig pedagogisch klimaat
Aanbod van diverse trainingen en therapieën die geïntegreerd zijn in het dagprogramma
Professionele ondersteuning van en door medewerkers
Begeleiding gericht op doorstroom naar voortgezet (speciaal) onderwijs, MBO opleiding of Arbeid

Programma;
Het verblijf van de jongeren op de Vliethoeve wordt bepaald door de rechterlijke machtiging. Omdat start en einde van deze machtiging
afhankelijk is van diverse factoren is het programma van onze jongeren maatwerk binnen de verblijfstermijn. Het programma wordt op
basis

Doelgroep

Uitstroom

Jongeren volgen onderwijs bij VSO de Vliethoeve omdat zij geplaatst zijn op de gesloten setting van
Jeugdzorg+
Zij kenmerken zich door de volgende aspecten;
 Tussen 12 en 18 jaar
 Rechterlijke machtiging gesloten plaatsing
 Zeer onderscheiden intelligentie- niveaus
 Comorbide problematiek
 Zijn over het algemeen afkomstig uit Zuid-Nederland
 Stromen op onregelmatige momenten in gedurende het gehele schooljaar
 Verblijfsduur gebonden aan rechterlijke machtiging
 Onderwijs gericht op uitstroom richting vervolgonderwijs.
Dit is veelal;
 VMBO
 MBO entree
 Staatsexamen







Uitstroom richting arbeid waarbij gebruik gemaakt wordt van;
Stages
Arrangementen praktijkscholen
VCA-training
Aparte praktijklocatie “De Loods”

Onderwijsbehoefte










éenduidige instructie
directe positieve feedback
Individuele afstemming leerstofaanbod/ leerroute
Eenduidigheid in handelwijze Onderwijs en zorg, 1- kind-1-plan
Kleine onderwijssetting (max. 26 jongeren)
Frequente evaluaties OPP
Individuele trainingsmomenten, sport, rots en water, girlstalk, emdr
Praktijkgericht onderwijs

Extra steun









Commissie voor Begeleiding
Gedragswetenschapper
Trajectcoordinator dagprogramma
Jeugdarts
Behandelcoordinatoren Juzt, Juvent
Pedagogisch medewerkers Juzt, Juvent
HGD/HGW, OPP voor elke jongere gericht op Didactische, Sociaal-Emotionele doelen en
studievaardigheden
Systeemgerichte samenwerking met Systeemwerkers Juzt
Escalatie-preventie middels hanteren Signaleringsplan
De-escalatie door VFO-training
Gedragsbenadering/de-escalatie door middel van Geweldloos Opvoeden
Time-out mogelijkheden(achterwacht)
SO-VA binnen lesprogramma
Sportruimte te gebruiken voor Rots en water en EMDR, sport als time-out
Behandeling/Therapie/MDO/behandelingsevaluatie binnen dagprogramma

Deskundigheid

Specifieke voorzieningen
binnen het gebouw










Samenwerking










Juzt
Juvent
Intervence
Wijkagent
RBL
Gemeente-instellingen
Onderwijsinstellingen MBO, VO, VSO diverse regio’s
Onderwijsloketten SWV’s diverse regio’s

