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SAMENWERKING ONDERWIJS – JEUGD

8. 

EEN INTEGRAAL 
ONDERWIJS- EN ZORGAANBOD 
IN EEN GESLOTEN SETTING

In Cadier en Keer krijgen jongeren onderwijs 
en behandeling bij IZEO (Integraal Zorg En 
Onderwijs), een bijzonder samenwerkingsmodel 
van jeugdzorginstelling Icarus (Stichting 
Jeugdzorg St. Joseph) en vso St. Jozef 
(Stichting Alterius). Het gaat om jongeren 
die in een gesloten setting zijn geplaatst 
vanwege een justitiële maatregel of zeer 
ernstige gedragsproblematiek. Eline 
Weerts, zorgcoördinator bij Alterius, en 
Ruud Voncken, manager behandeling bij 
Icarus, zijn de coördinatoren van IZEO.

Het gebouw van IZEO staat op het terrein van SJSJ, 
waar de jongeren in behandelgroepen wonen. 
Was het voorheen zo dat de behandeling van de 
jongeren zich afspeelde in de behandelgroep en 
het onderwijs in de school, sinds de start van 
IZEO begin 2018 gebeurt alles op school. Niet 
alleen de jongeren en docenten, maar ook hun 
groepsleiders komen iedere ochtend naar het 
schoolgebouw. En ook de gedragswetenschappers 
van Icarus en van Alterius hebben hier hun 
werkplek. Onderwijs, therapie, gesprekken 
met voogden en ouders; alles wordt ingepast 
in een integraal onderwijs- en zorgaanbod.

NORMALISEREN

“Dat onderwijs en zorg het echt samen doen is 
het meest kenmerkend voor de aanpak van IZEO”, 
zegt Voncken. “Natuurlijk werd er voorheen ook 

wel samengewerkt, maar toen waren zorg en 
onderwijs nog veel meer twee aparte werelden. 
Als er zich op school een probleem voordeed, 
werd de jongere vaak naar de behandelgroep 
gestuurd en was het vervolgens het probleem 
van de groepsleiding. Dat is verleden tijd. 
Nu lossen we samen problemen op.”
De medewerkers – docenten, groepsleiding en 
gedragswetenschappers – starten iedere ochtend 
onder leiding van de dienstdoende dagcoördinator 
om 8.15 uur met een korte briefing. Een cruciale 
start van de dag, waar bijzonderheden en 
aandachtspunten van zowel onderwijs als zorg 
worden besproken. Om half 9 komen de jongeren 
naar het IZEO-gebouw, waar ze in groepen van 
vier tot zes leerlingen een lesprogramma op 
maat volgen. Tussendoor zijn de therapieën 
en begeleidingsgesprekken ingepland.

Jongeren die in Icarus worden geplaatst, starten 
in de instroomklas, waar wordt onderzocht 
welk onderwijstraject het beste aansluit bij 
de leerling. Binnen zes weken wordt een 
Ontwikkelingsperspectief opgesteld en stroomt 
de leerling door naar de best passende klas 
(stamgroep). De stamgroepen zijn ingedeeld 
op basis van de drie uitstroomprofielen: 
dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs.

“Voorheen zaten jongeren van alle niveaus door 
elkaar in dezelfde klas”, vertelt Weerts, “maar 
de huidige aanpak werkt veel beter. Jongeren 
vinden het prettig om in de groep te zitten met 
jongeren die ongeveer hetzelfde niveau hebben. 
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Een hiermee gepaard gaande verandering is dat 
de jongeren nu samen met jongeren uit andere 
behandelgroepen in de klas zitten. Op grond van 
beheersmatige motieven werden die groepen 
voorheen strikt gescheiden gehouden. Ook in 
de pauze ontmoeten ze nu jongeren uit andere 
behandelgroepen; hun leefwereld is dus groter 
dan voorheen. Dat was best spannend en dat 
hebben we langzaam opgebouwd, maar we 
zien dat de jongeren dat in het algemeen prima 
aankunnen. Ons streven is om het schoolleven 
zoveel mogelijk te normaliseren en dat werkt heel 
goed. Het is nu veel meer een gewone school.”

NABIJHEID

En zo oogt het ook als je door de gangen van 
het gebouw loopt, al zijn er wel wat tekenen die 
verraden dat het hier om een bijzondere doelgroep 
gaat. Zo gaan veel deuren consequent op slot, 
en zijn er een woonkamer en een comfortroom, 
waar jongeren zich met een begeleider kunnen 
terugtrekken als het even niet goed gaat. “In die 
situaties is het ontzettend effectief dat ook de 
groepsleiding en de gedragswetenschappers in 
huis zijn”, zegt Voncken. “Ze worden direct ingezet 
als dat nodig is. In principe lossen we alles binnen 
dit gebouw op en het doel is dat de jongere zo snel 
mogelijk weer terug gaat in de onderwijssituatie.”

In steeds mindere mate worden incidenten 
beheersmatig aangepakt. Dat heeft te maken 
met het feit dat de methodiek ‘Nieuwe autoriteit 

geweldloos verzet’ een belangrijk onderdeel 
is van de werkwijze van IZEO. Nabijheid en een 
positieve aanwezigheid van begeleiders spelen 
hierin een belangrijke rol. “De fysieke nabijheid 
van groepsleiding en gedragswetenschappers 
werkt ook preventief”, ziet Weerts. “Jongeren 
weten dat ze worden gezien en begeleiders 
vragen elkaar nu eerder om even mee te kijken. 
Iedereen kent iedereen; dat is heel krachtig.”

Wel moesten medewerkers daaraan wennen. 
Groepsleiders die voorheen uitsluitend werkten 
met de eigen jongeren en de eigen collega’s van 
de behandelgroep, hebben nu te maken met 
alle jongeren en met veel meer collega’s. “Dat 
maakt ook kwetsbaar”, zegt Weerts, “omdat 
mensen uit hun comfortzone worden gehaald 
en nu ook meer door anderen worden gezien.”

Voncken vertelt dat er voorafgaand aan de start 
van IZEO veel is geïnvesteerd in het draagvlak. 
“We waren ons ervan bewust dat mensen die 
werken in het onderwijs en in de jeugdhulp 
het vaak moeilijk vinden om hun werkwijze te 
veranderen. Daarom hebben we medewerkers 
zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkeling 
van IZEO. Dat is heel belangrijk geweest.”

AUTONOME PROFESSIONAL

IZEO draait nu een jaar en de eerste bevindingen 
zijn positief. De nauwe samenwerking tussen 
docenten, groepsleiding en behandelaars lijkt 
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de jongeren goed te doen, en medewerkers 
krijgen de nieuwe werkwijze steeds beter in 
de vingers. Voncken: “Dat heeft ook te maken 
met het feit dat we uitgaan van het idee 
van de autonome professional. Vanuit die 
gedachte hebben we veel minder protocollen 
en regels dan voorheen. Er is een speelveld 
en er zijn spelregels, maar de professionals 
zijn verantwoordelijk en moeten het doen.”

De samenwerking levert ook praktische voordelen 
op, bijvoorbeeld als het gaat om bureaucratische 
en administratieve zaken. Onderwijs en 
zorg hebben hun eigen dossier en een eigen 
verantwoordingssystematiek, maar er worden 
steeds meer manieren gevonden om zo efficiënt 
mogelijk te werken en te voorkomen dat zaken 
dubbel worden gedaan. Soms is dat lastig. “We 
moesten bijvoorbeeld zoeken naar een goede 
manier om met de nieuwe regelgeving rond privacy 
om te gaan”, vertelt Voncken. “Als je de letter van 
de wet volgt, is het uitwisselen van informatie en 
gegevens tussen zorg en onderwijs problematisch, 
terwijl dat juist de kern van onze aanpak is. We 
hebben dat opgelost door de jongeren daar 
vooraf én om de zes weken toestemming voor te 
vragen. We leggen de jongeren natuurlijk goed 
uit dat school en behandelgroep dingen met 
elkaar moeten delen om hen goed te kunnen 
begeleiden. En dat begrijpen ze heel goed.” 

TIPS

•  Betrek mensen – hulpverleners en docenten – 
bij de ontwikkeling van het plan.

•  Ga het op een gegeven moment gewoon doen. 
Realiseer je dat je gaandeweg zaken kunt 
aanpassen.

•  Ga uit van de autonome professional: stuur op 
verantwoordelijkheid.

MEER INFORMATIE

Ruud Voncken
ruud.voncken@sjsj.nl

Eline Weerts
eline.weerts@stichtingalterius.nl
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