ZORG EN ONDERWIJS
HAND IN HAND
LWTC & IZEO

STERK IN JEUGD EN GEZIN

Alterius en XONAR werken nauw
samen volgens de methodiek van
IZEO. Op onze locatie in Heerlen
en onze mooie boslocatie in Echt
worden onderwijs en zorg als één
geheel aangeboden aan thuiszitters
in Zuid-Limburg. Daarnaast is er een
ambulant aanbod beschikbaar om
de huidige school te ondersteunen
om uitval te voorkomen. IZEO staat
voor Integraal Zorg en Onderwijs en
LWTC staat voor het Leer Werk en
Training Centrum).

WERKWIJZE

VOOR WIE?

IZEO LWTC bestaat uit zowel ambulante
hulpverlening als uit de dagbehandeling.
Iedere jeugdige doorloopt een
programma op maat, waarbij steeds
tussentijdse afstemming tussen zijn
of haar behandelaren en docent
plaats vindt. Dit programma wordt
gemaakt aan de hand van het zorg- en
onderwijsplan van de jeugdige.

IZEO LWTC is voor jeugdigen vanaf 12
jaar die om welke reden dan ook niet
meer naar school gaan of dreigen uit
te vallen. Vaak is er sprake van complexe
problematiek, waardoor jeugdigen zich
niet begrepen hebben gevoeld en veel
telleurstelling hebben meegemaakt.
Het is eerst belangrijk dat de jeugdige
zich gehoord en welkom voelt.

DOELEN
Het hoofddoel van IZEO LWTC is dat
jongeren hun schoolopleiding/stage
kunnen voortzetten en/of werk kunnen
behouden. Het doel is dat jongeren
inzicht in hun gedrag krijgen en in staat
zijn nieuwe vaardigheden aan te leren.
Net zo belangrijk is het om jongeren
daarnaast te leren hun eigen omgeving
en systeem zo in te richten dat die
ondersteunend en stimulerend gaan
werken.

JEUGD- & OPVOEDHULP

Iedere jongere krijgt een persoonlijk
behandelprogramma, toegespitst op
zijn of haar situatie en mogelijkheden.
Relatiegericht werken staat centraal,
waardoor er altijd gestart zal worden
met individuele begeleiding. Doel is
onderzoeken of er een klik is tussen
de jongere, diens omgeving en de
ambulant begeleider. Vervolgens kan
op maat een plan worden gemaakt
met passende acties aangevuld met
groepsactiviteiten, trainingen, stages,
werk en onderwijs.

De voorkeur gaat er naar uit om zo
vroeg mogelijk betrokken te worden
als er moeilijkheden worden ervaren
met betrekking tot school en/of werk.
IZEO LWTC kan dan tijdig ingeschakeld
worden om de jongere, het gezin en
school te ondersteunen. Dit met als
doel dat iedereen de juiste vaardigheden
ontwikkelt om school/werk te
behouden.
De dagbehandeling werkt met een
traumasensitief groepsklimaat. Een basis
binnen de dagbehandeling is

het werken volgens de methodiek
ervaringsleren. Meer doen, minder
praten! Het team gelooft in eigen kracht
en eigen verantwoordelijkheid van de
jongere. Misschien is de jeugdige zich
er zelf nog niet zo van bewust, maar hij/
zij heeft heel wat in huis! Samen met
de jeugdige gaan we op zoek naar zijn/
haar sterke kanten en werken we aan de
aandachtspunten.
De dagbehandeling is 5 dagen per week
geopend van 9 – 15 uur (woensdagen
tot 12.30 uur). Op maat wordt gekeken
wat een passend rooster voor een
jongere is afgestemd op de onderwijsen zorgbehoeften. Dit rooster kan
bestaan uit Algemeen Vormend
Onderwijs, modules (koken, natuur
& techniek, drama, Crea, trainingen
(agressie regulatie etc.) en sport &
beweging.) en thematisch werken.
Iedere dag start het multidisciplinair
team met een briefing en vervolgens
met een gezamenlijk inloopmoment
met alle jongeren. Dit om een eerste
check-in te doen bij de jeugdigen en te
inventariseren of er deze dag iets extra’s
nodig is of aangepast dient te worden in
de planning.
Er is een multidisciplinair team
betrokken bij IZEO LWTC bestaande
uit een leerkracht, groeps- en
individuele behandelaren en
gedragswetenschappers. Indien nodig
kunnen specialisten (bijvoorbeeld op
het gebied van trauma, autisme) per

jeugdige toegevoegd worden aan het
team. Diagnostiek en therapie kan
indien nodig geïntegreerd worden in het
dagprogramma.

AANMELDING
De jeugdige wordt door de gemeente,
gecertificeerde instelling (vb BJZ)
of een arts bij ons aangemeld voor
IZEO LWTC. U kunt zelf ook contact
opnemen met de gemeente of uw arts
als u een hulpvraag heeft. Daarnaast
kan ook school ondersteunen (mentor,
school maatschappelijk werker) bij
een aanmelding voor IZEO LWTC. Er
zal samen met de jongere, ouders/
verzorgers, IZEO en XONAR een
zorgmatchgesprek gepland worden.

OVER XONAR
XONAR biedt hulp aan kinderen, jeugdigen,
ouders en opvoeders bij opgroei- en
opvoedvragen.

T: 043- 604 59 00
info@xonar.nl
www.xonar.nl

