
Ruimte voor ontspanning

DE SCHAKEL



Soms lopen kinderen om uiteenlopende redenen vast op school. Ze 

ontwikkelen zich niet of nauwelijks, houden een hele dag op school niet vol 

en kunnen daardoor geen volledig onderwijsprogramma volgen. Plurynlocatie 

Jan Pieter Heije, so De Vaart en vso het Vierbeek College ontwikkelden 

speciaal voor deze jongeren diverse maatwerkoplossingen, zodat zij zich 

ook buiten de schoolbanken ontwikkelen en een zinvolle invulling van de dag 

hebben. Geen jongere tussen wal en schip, dat is het streven. 



Een van de maatwerkoplossingen is 

Impuls, traject en leerondersteuning. 

Jongeren die tijdelijk niet (volledig) 

naar school gaan, werken bij Impuls 

met vooral 1-op-1 begeleiding aan 

individuele doelen. De begeleiding 

is erop gericht dat de jongeren na 

verloop van tijd weer zo volledig 

mogelijk naar school gaan. 

Daarnaast zijn er jongeren die een 

volledige schooldag niet aankunnen 

en die – op dat moment - niet in 

staat zijn om met 1-op-1 begeleiding 

aan doelen te werken. Voor hen is 

De Schakel opgezet. Door middel 

van ontspannende maar leuke 

activiteiten, krijgen zij toch een 

zinvolle invulling van de dag. Zij 

kunnen bij De Schakel ook hun 

sociale competenties ontwikkelen. 

En een uur ontspannen kan hen 

helpen om de rest van de dag wél 

vol te houden op school. Dit sluit 

aan op de mix van inspanning en 

ontspanning die de school biedt, 

zowel in als buiten de klas.

De medewerkers van De Schakel 

zorgen, in overleg met de 

jongeren, voor een passende en 

zinvolle invulling van de dag. Zij 

doen activiteiten die gericht zijn 

op ontspanning en plezier. Ter 

vervanging van óf aanvullend op 

het onderwijsprogramma en/of 

Impuls. De Schakel is kleinschalig 

van opzet. 



De activiteiten worden tijdens schooluren tussen 10.00 uur en 

14.00 uur aangeboden, in een eigen ruimte op het terrein van 

Jan Pieter Heije in Oosterbeek. Jongeren kunnen deelnemen aan 

sportieve en creatieve activiteiten en kunnen gebruik maken van 

een chillroom, een creatieve ruimte en een keuken. Het programma 

wordt afgestemd op de behoeften van de jongeren, zij sluiten op 

basis van hun individuele dagprogramma aan.

De Schakel is voor jongeren tussen de 6 en 

16 jaar oud die wonen bij Jan Pieter Heije 

en/of onderwijs krijgen bij so De Vaart of 

vso het Vierbeek College. Ze zijn (tijdelijk) 

niet in staat om zich met extra begeleiding 

te ontwikkelen. Dat kan zijn omdat ze 

tijdelijk minder belastbaar zijn, vastlopen 

op school, terugkomen na een periode 

van afwezigheid of doorstromen van 

dagbesteding naar school. Het programma 

staat ook open voor jongeren uit de regio.



Er kunnen vier tot acht jongeren tegelijkertijd 

deelnemen aan de activiteiten bij De Schakel. 

Een begeleider en een onderwijsassistent 

begeleiden hen. Zij krijgen ondersteuning van 

een clusterleider en een gedragswetenschapper 

en staan in nauw contact met het team van 

Impuls. Ze leggen verantwoording af aan een 

clusterleider van Pluryn en een teamleider van 

school.

Tijdens het programma evalueren medewerkers 

de ontwikkeling van de jongeren regelmatig. 

Sommige jongeren hervatten na deelname het 

reguliere schoolprogramma en/of gaan verder bij 

Impuls. Anderen stromen uit naar dagbesteding. 

Voor iedere jongere is er sprake van maatwerk en 

is de duur van het programma afgestemd op wat 

voor hem of haar nodig is. 

Voor jongeren van De Vaart en het

Vierbeek College is een traject bij De Schakel 

mogelijk. Financiering is afhankelijk van de 

specifieke ondersteuningsbehoefte van de 

leerling. Dit geldt ook voor externe aanmeldingen.

Voor jongeren die behandeling krijgen vanuit Jan 

Pieter Heije is geen extra financiering nodig.



Meer weten over de aanmeldprocedure of over De Schakel?

Stuur een mail naar:

deschakeljph@pluryn.nl

Of bel 088 – 799 29 53.

Met onze maatwerkoplossingen krijgen jongeren de mogelijkheid om zich te 

ontwikkelen in de meest brede zin van het woord. Jongeren doen dit bij:

• De Schakel - ruimte voor ontspanning

• Impuls - traject en leerondersteuning
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