Back on Track Successfully
Onderwijszorgarrangement BOTS

BOTS is een onderwijszorgarrangement
op maat voor jongeren met forse
internaliserende psychiatrische
problemen op verschillende gebieden,
zoals bijvoorbeeld depressie, angst,
trauma. Het onderwijszorgarrangement
is een samenwerking tussen GGZ WNB
en Koraal (Het Aventurijncollege), in
afstemming met het samenwerkingsverband Brabantse Wal, Roos en de
gemeente.
Hoe het werkt
Op school zijn de jongeren vastgelopen
en hebben ze onder andere last van
faalangst, paniek en vermijding vanwege
eerdere negatieve ervaringen. Zij gaan
vaak al langere tijd niet naar school,
hierdoor is de ontwikkeling op meerdere
leefgebieden vastgelopen. Het doel is
om de schoolgang zo snel mogelijk weer
te hervatten binnen een passende
leeromgeving. Om dit te bereiken biedt
het onderwijszorgarrangement BOTS
een combinatie van onderwijs en

gespecialiseerde behandeling aan,
aan kwetsbare jongeren en hun ouders.
Het patroon van negatieve ervaringen
met school wordt doorbroken en op die
manier wordt weer perspectief geboden
aan de leerling.
Daarnaast is er een mogelijkheid voor
leerlingen die nog niet toe zijn aan
onderwijs binnen een schoolse setting,
om dit in eerste instantie op locatie
te doen (bv. zorgboerderij).
FACT-team
De leerlingen zijn in zorg bij het FACT
Jeugd team van GGZ WNB. Het FACT
Jeugd team speelt flexibel in op de
situatie, pro-actief, in de eigen omgeving
van de jongere en het gezin. Ouders en
andere belangrijke personen worden
actief betrokken bij het proces. In
overleg met de jongere en ouders wordt
een behandelplan opgesteld, waarin
bijvoorbeeld individuele therapie,
groepstherapie, systeemtherapie,
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farmacotherapie kunnen worden ingezet
en er mogelijkheid is voor psychologisch
of psychiatrisch onderzoek. Er vindt
nauwe afstemming plaats tussen de
behandelaars en het onderwijs. Binnen
deze samenwerking werken
professionals met diverse expertise
samen (multidisciplinair
team). Aanmelding voor BOTS kan via
het samenwerkingsverband, er wordt
dan een TLV/arrangement aangevraagd.
BOTS klas
Leerlingen die nog wel gedeeltelijk op
hun school van herkomst onderwijs
kunnen volgen, krijgen daar begeleiding
vanuit BOTS aangeboden, de zogeheten
BOTS klas. Dit is een aparte klas binnen
het Aventurijncollege waarin de
leerlingen in een kleine groep 2 dagdelen onderwijs volgen. Er is een
duidelijke structuur met vaste routines.
De leerstof wordt individueel aangepast
aan het niveau.

In de BOTS klas is naast de vaste
leerkracht ook een behandelaar van het
FACT Jeugd team aanwezig die de
leerlingen kan ondersteunen. Er wordt
veel aandacht besteed aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling, een
goede balans tussen inspanning en
ontspanning zodat fysiek en mentaal
herstel bevorderd wordt.
Aanmelden
Aanmelding voor BOTS kan via het
samenwerkingsverband, er wordt dan
een TLV/arrangement aangevraagd. Ook
kan het voorkomen dat leerlingen die al
bekend zijn bij ofwel het Aventurijncollege of de ggz, passend lijken voor
het arrangement. In dit geval wordt
tevens contact gezocht met het
samenwerkingsverband.

De opbouw is ingedeeld in fases, waarin
de eerste fase voornamelijk een
observatiefase is en in de volgende fase
het didactisch niveau bepaald kan
worden. Geleidelijk worden de uren
onderwijs uitgebreid in een reguliere
klas van het Aventurijncollege of de
school van herkomst. Elke 6 weken vindt
er een evaluatie plaats waarin de
voortgang wordt besproken.
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Ervaringsverhalen

Als de cliënt nog niet in zorg is bij GGZ
WNB dient er ook altijd een aanmelding
plaats te vinden bij GGZ WNB, bij
voorkeur via het CJG of via de
huisarts/kinderarts. Er wordt dan een
beschikking aangevraagd bij de
gemeente. Vervolgens vindt er dan een
intake gesprek plaats met de
regiebehandelaar van GGZ WNB en de
gedragswetenschapper van het BOTS
traject.

Van een leerkracht:
In het najaar van 2017 zijn we met de
BOTS-klas gestart om leerlingen die al
langere tijd thuis zitten een kans te
bieden om in een veilige omgeving terug
te keren naar school. We noemen dit
een Onderwijs-Zorg arrangement, omdat
het een mooie samenwerking is tussen
het FACT Jeugd team en het
Aventurijncollege. We starten elke dag
met ons te verzamelen net buiten het
schoolplein. Als we compleet zijn,
klimmen we de trappen op tot de
bovenste verdieping van de school, naar
ons lokaal met prachtig uitzicht. Het
eerste kwartiertje besteden we aan
acclimatiseren, oftewel even kletsen met
een kopje thee of een glaasje water. Dan
gaan de leerlingen aan de slag met hun
eigen programma. Gedurende de
ochtend is er ook nog tijd voor een
wandeling, een spelletje of een
persoonlijk gesprek.
In de BOTS-klas draait het vooral om
veiligheid en het opbouwen van
vertrouwen in jezelf en het weer naar
school gaan. Leerlingen hebben de
ruimte om in hun eigen tempo terug te
stromen naar de reguliere klassen of
naar hun school van herkomst. Wij
stippelen de route uit en begeleiden de
jongeren om dit zo succesvol mogelijk te
volbrengen.
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Van een ouder:

Mijn zoon is nu 15 jaar en zit gelukkig
weer helemaal op school bij het
Aventurijncollege. Dit is voor hem een
hele weg geweest om daar uiteindelijk te
kunnen komen. De problemen zijn
ontstaan eind basisschool en hierna op
het speciaal onderwijs. Mijn zoon had
veel last van spanningen op school en
uiteindelijk werd hij zo angstig dat hij
niet meer naar school durfde te gaan.
Hij had last van veel boosheid en
driftbuien. Thuis sloot hij zich meer af,
veel op zijn slaapkamer en gamen was
nog iets waar hij gelukkig van werd.

Hij werd eigenlijk niet goed begrepen
door school en het personeel van school
pakte het net niet op de juiste manier
aan waardoor zijn angsten en het niet
naar school willen gaan verergerde.
Via de jeugdprofessional ben ik in
contact gekomen met het BOTS traject.
Hier heeft mijn zoon aan deelgenomen
wat hem erg goed heeft geholpen.
Belangrijk vond ik dat de begeleiding
hem niet ging dwingen of vast pakken
enop deze manier kreeg hij langzaam
vertrouwen in docent en begeleiders van
het FACT Jeugd team. Mijn zoon kreeg
weer plezier in school en thuis ging het
ook langzaam weer beter. Hij deed veel
meer mee met het gezin, is vrolijker en
onderneemt met mij veel meer waar ik
weer gelukkig van werd.
Zelf vond ik het fijn om met een
professional te kunnen praten en hier
steun van kreeg die nodig was. Ik kon bij
hen mijn “ei” kwijt wat ik heel prettig
vond in die periode. Voor mijn zoon en
mij ben ik erg blij geweest dat wij de
stap hebben gemaakt naar het BOTS
traject.
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