CLEO
Subtitel
Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland is met negen scholen verantwoordelijk
voor een passende onderwijsplaats voor zo’n 15.000 leerlingen in het voortgezet (speciaal)
onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle
leerlingen een diploma behalen of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of in
de maatschappij innemen.

Voor wie?
Het CLEO is voor leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs van het
samenwerkingsverband

vo Noord-Kennemerland

die

(tijdelijk)

geen

onderwijs kunnen volgen op de eigen school. Deze jongeren hebben
bijvoorbeeld baat bij een korte periode van onderwijs op maat met
intensieve ondersteuning in de ontwikkeling. Of het zijn leerlingen voor
wie niet duidelijk is welke onderwijsinstelling de juiste voor hen is. Het
CLEO is ook de plek voor jongeren die – om wat voor reden dan ook - al
een tijdje geen onderwijs hebben gevolgd en begeleiding nodig hebben bij
de terugkeer in de dagelijkse routine.

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.

CLEO biedt de veilige
omgeving waarin jongeren de
route naar de juiste

Wat is ons doel?

onderwijsplek vinden.

We helpen jongeren hun schoolse- en sociale vaardigheden te ontwikkelen
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 die
(tijdelijk) niet naar school kunnen, begeleiden we naar een vervolgroute
en helpen we terug te komen in de routine van school, stage of werk.
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Hoe werken we?
Op het CLEO werken we vanuit het principe dat een jongere op elk moment de kans krijgt om een nieuwe start te
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. Dat kan het CLEO zelf zijn of een andere veilige locatie.

Nog steeds leerling van eigen school
Een jongere die het beste gebaat is bij tijdelijk onderwijs op het CLEO, blijft 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 eigen
school werken intensief samen om dit proces goed te laten verlopen.

Brede ontwikkeling
Op het CLEO is aandacht voor de ontwikkeling van schoolse en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn persoonlijke
ontwikkeling (gericht op motivatie en zelfvertrouwen), ontdekken van talenten via workshops, sport en creativiteit
belangrijke onderdelen in het traject. We zetten waar nodig externe professionals in.

Kleine groepen
Het CLEO heeft 3 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, ouders en hulpverleningsorganisaties. Elke 4 weken is er een evaluatiegesprek met betrokkenen.

Terug in het schoolritme
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.
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Welke ondersteuning bieden we nog meer?
Coördinatie preventie en JGGZ
Ons preventieteam ondersteunt jongeren op de eigen school, wanneer de school op dat moment vragen over de
pedagogische ondersteuning niet zelf kan beantwoorden. De coach van het preventieteam bepaalt na een intake samen
met de school de aanpak. De teamleden werken nauw samen met de consulenten passend onderwijs van het
samenwerkingsverband, met de scholen en hulpverleningsinstanties. Het preventieteam werkt niet alleen met
jongeren, maar biedt ook advies, voorlichting, observaties in de groep en training van docenten of een klas.

Brede expertise
Naast onderwijsondersteuning bieden we andere vormen van hulp. We hebben een Jeugd en Gezinscoach (J&G coach),
een orthopedagoog en gedragsspecialisten in ons team. De J&G coach is een snelle schakel naar jeugdhulp en
maatschappelijk werk. We werken nauw samen de gedragswetenschapper vanuit 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, starten we een stappenplan om aanwezigheid op de
nieuwe plek op te bouwen. Na uitstroom naar de nieuwe plek blijft de coach beschikbaar voor begeleiding. De duur en
intensiteit van de begeleiding stemmen we af op de behoeftes van de jongere en de nieuwe school of werkplek.
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Het team
De coaches van het CLEO geven
les en zijn voor een aantal

Hoe komt een leerling in
aanmerking voor het CLEO?

leerlingen het eerste

Tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) op de school, kan - in

aanspreekpunt.

overeenstemming met alle betrokkenen - het advies worden uitgebracht

De coach is de contactpersoon

om de jongere bij de Commissie van Toewijzing (CvT) aan te melden voor

voor de leerling en

het CLEO, in samenspraak met de consulent passend onderwijs.

begeleidt hem in zijn

Vanzelfsprekend zijn ouders/verzorgers én de jongere zelf aanwezig bij

persoonlijke ontwikkeling.

het MDO.

Verder bestaat het team uit
een J&G-coach, een
orthopedagoog en een
leidinggevende/projectleider.
Sportlessen worden gegeven

Ook leden van het preventieteam van CLEO kunnen bij een MDO aanwezig
zijn. We zijn graag zo vroeg mogelijk betrokken bij de verkenning van de
ondersteuningsbehoefte van leerlingen en denken graag mee over de best
geschikte plek.

door onze gymdocent of door
externen zoals Alkmaar Sport.
Voor workshops
(talentontwikkeling) en
persoonlijke ontwikkeling
werken we samen met
scholen uit ons samenwerkingsverband of
externe professionals..
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Meer informatie
Tel: 072 - 564 56 94
cleo@swvnk.nl
www.swvnk.nl

CLEO
Kofschipstraat 10a
1826 CG Alkmaar

