Informatiebrochure

intensieve klas
Deze brochure gaat over de ‘intensieve klas’, bedoeld voor
jongeren met internaliserende problematiek en zeer beperkte
belastbaarheid. Deze ‘intensieve klas’ is tot stand gekomen door

Wat is de intensieve klas?

een samenwerking tussen het Berg en Bosch College Houten

We vinden het belangrijk dat iedere jongere zijn of haar talenten kan
inzetten, onderwijs kan volgen en uiteindelijk een volwaardige plek

(VSO), de Opvoedpoli/Care-Express (GGZ), de

binnen de samenleving krijgt. Hier maken we ons hard voor.

samenwerkingsverbanden Zuid-Utrecht en Zuidoost Utrecht en
de lokale teams van gemeenten.

Binnen de intensieve klas worden jongeren met internaliserende
problematiek en zeer beperkte belastbaarheid, stapsgewijs begeleid
bij het weer naar school gaan. In een periode van maximaal een

Voor wie is de I-klas?
Jongeren die rondlopen met angst- of depressieve klachten en/of
problemen in het omgaan met sociale situaties waardoor ze even
niet meer naar school kunnen. Het voortgezet speciaal onderwijs
(VSO) is voor hen te belastend, en binnen een reguliere school raken
ze helemaal ondergesneeuwd. Deze jongeren willen wel graag leren,
maar weten alleen niet hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen. Voor
deze jongeren en hun ouders/verzorgers bieden de
samenwerkingsverbanden Zuid-Utrecht en Zuidoost Utrecht,
in samenwerking met het Berg en Bosch College Houten, de
intensieve klas.

jaar krijgt de jongere een op maat gemaakt programma
aangeboden. De docent van het Berg en Bosch College kijkt
samen met de behandelaars van de Opvoedpoli/Care-Express
en de vertegenwoordiger van het lokale team van de gemeente
hoe de jongere weer tot leren kan komen. Dit betekent dat er naast
onderwijs ook behandeling geboden wordt middels individuele
therapie, systeemtherapie, mindfulnesstraining en oudertraining
EFFT. Dit wordt op maat aangevuld door bijvoorbeeld
aanvullende diagnostiek, vaktherapie en traumabehandeling.
Niet alleen de jongere wordt begeleid, ook zijn/haar
ouders/opvoeders worden betrokken bij het programma.

Per jongere bekijken we bij de start hoe het traject eruit komt te zien.
Dit betekent dat we in overleg met de verschillende professionals
het behandelplan en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
opstellen. De voortgang hiervan wordt afgestemd met leerplicht, de
gemeente, de jongere en ouders. Regelmatig evalueren we hoe
het gaat. Het streven is dat de jongere aan het eind van de periode
weer 5 dagen naar school gaat en door kan stromen naar het VSO
of reguliere VO. Lukt dat niet, dan gaan we in gezamenlijkheid op
zoek naar andere mogelijkheden zoals arbeid, dagbesteding of een
intensievere vorm van behandeling.

‘Als naar school gaan even niet
meer lijkt te lukken’
Leerplicht
Iedere jongere tot 16 jaar die nog geen startkwalificatie heeft
gehaald, is leerplichtig. Als er zwaarwegende redenen zijn waarom
de jongere niet meer naar school kan, kan leerplicht ontheffing
van de leerplichtwet verlenen. Bij de intensieve klas gaan we er
vanuit dat er geen ontheffing nodig is. De intensieve klas draagt bij
aan maatwerktrajecten die nodig zijn om sommige jongeren weer
tot volledig onderwijs te laten komen.

Financiering
Deelname aan deze vorm van onderwijs is voor de jongere en zijn of
haar ouders kosteloos. Natuurlijk kost het geld om zo’n programma
aan te bieden, maar de samenwerkingsverbanden, het Berg en Bosch
College, de Opvoedpoli en de gemeenten, investeren gezamenlijk in
deze vorm van onderwijs.

Aanmelding
Aanmelding is mogelijk via het samenwerkingsverband van
herkomst. De aanmelding wordt vervolgens besproken in de
toelaatbaarheidscommissie van de intensieve klas.

Duur
De onderwijs- en zorgprofessionals bepalen in gezamenlijkheid
met het sociaal team van de gemeente, ouders en leerling, de duur
van het traject, met een maximale looptijd van één jaar.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
orthopedagoog van het Berg en Bosch College via 0302287620 of via info@bbonderwijs.nl.

