CLEO
centrum voor creatief leren en ontwikkelen

Sommige jongeren lukt het (tijdelijk) niet om binnen het reguliere onderwijs deel te nemen aan het
programma, ondanks de ondersteuning die voorhanden is. Dan dreigt uitval en biedt het CLEO de
veilige omgeving waarin jongeren de route naar de juiste onderwijsplek vinden.

Voor wie?
Het CLEO is voor leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs van het samenwerkingsverband
Noord-Kennemerland die (tijdelijk) geen onderwijs meer kunnen volgen op de eigen school. Dit zijn
bijvoorbeeld jongeren die baat hebben bij een korte periode van onderwijs op maat met intensieve
ondersteuning in de ontwikkeling. Of leerlingen waarvoor het niet duidelijk is welke
onderwijsinstelling de juiste voor hen is. Het CLEO is ook de plek voor jongeren die al een tijdje geen
onderwijs hebben gevolgd en begeleiding nodig hebben in het terugkeren in de dagelijkse routine.

Wat is ons doel?
We helpen jongeren met het ontwikkelen van hun schoolseen sociale vaardigheden en we onderzoeken waar de leerling
het best passend onderwijs kan volgen. Dit kan de eigen
school zijn of een nieuwe plek zoals een andere reguliere
school, speciaal onderwijs, stage of werk. Jongeren waarvoor
het naar school gaan (tijdelijk) niet mogelijk is, begeleiden we
naar een vervolgroute en helpen we terug te komen in de
routine van school, stage of werk.

Hoe werken we?
Bij het CLEO werken we vanuit het principe dat een jongere
op elk moment de kans krijgt om opnieuw te beginnen en een
nieuwe start kan maken. Dit kan zijn op de eigen school, waar
we kunnen ondersteunen met ons preventieteam, of tijdelijk
in een veilige omgeving buiten de eigen school.

Op het CLEO voelen leerlingen
zich veilig, gezien en gehoord.
Na het traject bij het CLEO
vervolgen ze sterker hun weg
naar de toekomst.
Voor elke leerling bieden we
maatwerk waarbij ‘buiten
spelen’ het middel is voor
motivatie en ontwikkeling.
We hanteren een positieve,
eenduidige taal en aanpak.
Veiligheid, erkenning en groei
zijn onze basiswaarden van
waaruit we werken.

Wanneer een jongere bij het CLEO onderwijs volgt, blijft deze ingeschreven bij de eigen school. Dit
betekent dat de school verantwoordelijk is voor de inhoud van het onderwijsprogramma en
lesplannen en toetsen aanlevert. De leerling werkt individueel, op eigen niveau, in eigen tempo. De
medewerkers van het CLEO en de school werken intensief samen om dit proces goed te laten
verlopen. Er is aandacht voor het ontwikkelen van schoolse en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn
persoonlijke ontwikkeling (motivatie), ontdekken van talenten (workshops), sport en creativiteit
belangrijke onderdelen in het traject. We zetten externe professionals in waar nodig.
Het CLEO heeft 2 groepen van maximaal 12 leerlingen. De richtlijn voor de duur van de periode op
het CLEO is 13 weken, maar kan zo nodig verlengd worden tot maximaal 26 weken. Tijdens het
traject is er intensief contact tussen coach, school en ouders. Elke 4 weken is er een evaluatiegesprek
met betrokkenen.
Voor jongeren waarvoor het naar school gaan (tijdelijk) niet mogelijk is biedt het CLEO een veilige
omgeving om weer in het schoolritme te komen. Dit doen we volgens een beproefde methode, in
kleine stapjes, aangepast aan de behoefte van de jongere. We bieden een veilige plek, opbouwend in
groepsgrootte. Is een onderwijsplek niet de juiste uitstroom? Dan zoeken we een andere plek om
weer in een dagelijks ritme te komen.

Welke ondersteuning bieden we nog meer?
Ons preventieteam ondersteunt jongeren op de eigen school als er vragen zijn omtrent de
pedagogische ondersteuning die de school op dat moment niet zelf kan beantwoorden. De coach
vanuit het preventieteam bepaalt na een intake samen met de school de aanpak. Het preventieteam
werkt niet alleen met jongeren maar biedt vooral ook advies, voorlichting, observaties in de groep en
training van docenten of een klas.
Naast onderwijsondersteuning bieden we andere vormen van hulp. We hebben een Jeugd en
Gezinscoach (J&G coach), gedragswetenschapper, pedagogische medewerker en gedragsspecialisten
in ons team. De J&G coach is een snelle schakel naar jeugdhulp en maatschappelijk werk. We werken
nauw samen met gedragswetenschappers van de Jeugd-GGZ. Ons expertiseteam gaat aan de slag
wanneer het niet duidelijk is welke schoolvorm voor de leerling het best passend is en/of nader
onderzoek nodig is.

Wat gebeurt er na het CLEO?
Zodra duidelijk is wat de juiste vervolgplek is voor de leerling, start een stappenplan om
aanwezigheid op de nieuwe plek op te bouwen. Na uitstroom blijft de coach beschikbaar voor
ambulante begeleiding. De duur en intensiteit van de begeleiding is aangepast aan de behoeftes van
de jongere en de nieuwe school/werkplek.
Het team
We werken met docenten
(coaches) die les geven en
daarnaast voor een aantal
leerlingen het eerste
aanspreekpunt zijn. De coach is de
contactpersoon voor de leerling en
begeleidt de leerling in zijn
persoonlijke ontwikkeling. Verder
bestaat het team uit een J&G
coach, een orthopedagoog en een
leidinggevende/projectleider.
Sportlessen worden gegeven door
onze gymdocent/coach, of door
externen zoals Alkmaar Sport. Voor
workshops (talentontwikkeling) en
persoonlijke ontwikkeling werken
we samen met scholen uit ons
samenwerkingsverband of externe
professionals.

Hoe komt een leerling in aanmerking voor
het CLEO?
Tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) op de school
wordt in overeenstemming met alle betrokkenen een
advies uitgebracht om de jongere aan te melden voor het
CLEO bij de Commissie van Toewijzing (CvT).
Vanzelfsprekend zijn ouders/verzorgers èn de jongere zelf
aanwezig bij het MDO.
We zijn graag zo vroeg mogelijk betrokken bij het
verkennen van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen
en de vraag of het CLEO de geschikte plek is. We denken
graag mee en kunnen vanuit ons preventieteam aansluiten
bij een MDO.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het CLEO?
Neem dan contact op met Annette Giling
(projectleider CLEO)
Tel: 072-5645694
agiling@swvnk.nl
Ons adres : Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar
(wijkcentrum De Rekere)

