
De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in ons land het hoofd te bieden, hebben grote gevolgen. 

Ook voor leerlingen en studenten (hierna leerlingen) die normaal op school zouden zitten. Scholen hebben 

hun deuren gesloten. Het ritme van de leerlingen en hun ouders wordt verstoord en de continuïteit van het 

onderwijs en het leerproces staat onder druk. Veel van hen gaan hier goed mee om. Maar er is een groep 

kwetsbare leerlingen die negatief wordt beïnvloed. Sommige hebben thuis meer begeleiding nodig en voor 

anderen is thuis geen prettige, soms zelf een onveilige omgeving. Deze kwetsbare groep heeft in deze tijd 

behoefte aan de juiste ondersteuning. Wij bieden deze ondersteuning voor leerlingen die dat hard nodig 

hebben.

Wat wij te bieden hebben
Wij zijn er in deze tijd van crisis voor alle leerlingen die behoeften hebben aan ondersteuning. Ook bieden wij ondersteuning 

aan onderwijsprofessionals die in deze uitdagende tijden juist behoefte hebben aan aanvullende kennis en expertise of het  

maken van een inschatting van de ondersteuningsbehoeften. Voor leerlingen en onderwijsprofessionals bieden wij, in een tijd 

dat alle scholen gesloten zijn, onder meer de volgende oplossingen:

(Online) begeleiding van een schoolmaatschappelijk werker
Vanuit onze kennis en ervaring met onderwijs en jeugdhulp bieden wij ondersteuning voor leerlingen die thuis extra  

ondersteuning nodig hebben. Onze schoolmaatschappelijk werkers (smw’ers) bieden (online) maatwerk ondersteuning op  

verschillende vlakken. Wij bieden individuele begeleiding aan de leerling en/of het gezin. De ondersteuning kan bestaan uit: 

• Probleemverheldering- of analyse van de leerling, door middel van online gesprekken  

met ouders, leerling en zelfs met de leerkracht 

• Ons vijfgesprekkenmodel waarbij enkelvoudige vragen direct worden aangepakt.  

Deze aanpak is gericht op het kind zelf, de ouders (opvoedvragen) of de relatie van kind tot ouders 

• Een motivatietraject, als er vervolghulp nodig is 

 

Daarnaast richten wij ons op het ondersteunen en ontzorgen van de onderwijsprofessionals door het aanreiken van handvatten 

voor vroegsignalering en preventie tijdens de (online) lessen, het begeleiden van leerlingen met een hulpvraag en het verzorgen 

van regie in een ondersteuningstraject. De smw’ers vervullen desgewenst tevens een brugfunctie tussen verschillende partijen 

in het werkveld, zoals met de jeugdteams en huisartsen. Scholen die nu al gebruik maken van de diensten van onze school-

maatschappelijk werkers kunnen contact opnemen met Schoolformaat. Maakt u nog geen gebruik van onze schoolmaatschap-

pelijk werkers meld u dan aan bij aanmeldteam@jeugdformaat.nl.

Opvang op onze daghulpgroepen
Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben kunnen gebruik maken van ons aanbod van daghulpgroepen. De maximale 

groepsgrootte die wij verantwoord vinden is maximaal 6 kinderen op een groep, met twee pedagogisch medewerkers,  

gedurende een dagdeel. Bij de samenstelling wordt altijd goed gekeken naar de samenstelling en veiligheid van de groep.  

Hierbij proberen wij ook rekening te houden met de opvang van kinderen uit een gezin. De leeftijden van de groepen zijn een 

indicatie. Een groep kan worden opgezet bij een minimale bezetting van 3 kinderen. Wij bieden opvang en begeleiding voor de 

volgende groepen: 0 tot 4 jaar, 4 tot 7 jaar en 8 tot 12 jaar en ouder.

Onderwijs en jeugdhulp 
voor kwetsbare kinderen 
en jongeren



De groep 0-4 jaar: kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar die opvang en ondersteuning nodig hebben, krijgen op verschillende 

locaties begeleiding vanuit Jeugdformaat. 

De groep van 4-7 jaar: onze 4-7 groep in Den Haag (Duivelandsestraat) is open. Indien de vraag groter is dan zijn wij ook in 

staat op andere locaties vestigingen te openen, al dan niet in samenwerking met SBO-scholen. 

De groep van 8-12 jaar en ouder dan 12 jaar: Wij springen in op de ondersteuningsvraag  die er is. Mocht er vraag zijn naar een 

groep voor 8-12 jarigen of 12+-ers, dan hebben wij locaties beschikbaar en de expertise in huis om deze jongeren gedurende 

een dagdeel of twee dagdelen op te vangen. 

Op de verschillende groepen wordt pedagogische begeleiding geboden door onze pedagogisch medewerkers. Onze ambulant 

hulpverleners zijn beschikbaar voor extra ondersteuning in de thuissituatie, waar dat nodig is.

Daarnaast hebben wij gedragswetenschappers beschikbaar die een analyse uitvoeren of leerlingen in de groep passen of dat 

een nieuwe groep moet worden samengesteld. De gedragswetenschappers zijn tevens in staat aanvullende behandeling op de 

groep of online aan te bieden.

Locaties

Wij willen locaties openstellen in Den Haag, Delft en Leidschendam-Voorburg. Afhankelijk van de lokale vraag bieden wij  

maatwerk en zoeken wij naar locaties in andere gemeenten.

Openingstijden

Wij werken in twee dagdelen; in de ochtend van 08.30 uur tot 12.30 uur en in de middag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

De groep van 0 tot 4 jaar is in beginsel beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. De overige groepen zijn open van 

maandag tot en met vrijdag.

Diagnostiek en behandeling (online)
Wij bieden ook specialistische (ortho)pedagogische hulp en generalistische basis jeugd-GGZ. Onze gedragswetenschappers 

zijn beschikbaar voor consultatie en advies. Is er meer nodig dan biedt de gedragswetenschapper diagnostiek en behandeling, 

al dan niet in samenwerking met andere behandelaars. Wij hebben ons gespecialiseerd op basisbehandelingen rondom trauma, 

hechting, systeem, gedrag- en ontwikkelingsproblemen, seksualiteit en veiligheid. Wij bieden verschillende vormen van (online) 

behandeling, afgestemd op de behoeften van de leerling, ouders en school; zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, WRITE- 

junior schrijftherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness en opvoedondersteuning.

Ons aanbod is altijd maatwerk
Wij zijn flexibel en springen in op de vraag, vanuit het onderwijs, ketenpartners of gemeenten. Wij bieden ondersteuning op 

maat, afhankelijk van wat een leerling nodig heeft om in deze situatie te functioneren. Het is belangrijk om te kijken naar de 

factoren die maken dat thuis zijn geen optie is. Welke interventies er nodig zijn om te zorgen de situatie hanteerbaar is. De  

ondersteuningsbehoefte is afhankelijk van de leeftijd, de problematiek (bijvoorbeeld internaliserende of externaliserende  

problematiek) en de thuissituatie. Ons aanbod bestaat uit:

• Het bieden van dagstructuur: bijvoorbeeld gedurende een dagdeel komen de kinderen op de groep en volgen zij een  

dagstructuur die wij hebben opgesteld, onderverdeeld in delen waarbij werken aan school, werken aan jezelf en vrije  

momenten elkaar afwisselen.

• Het ondersteunen bij het digitale onderwijs: iedere school heeft het onderwijs anders geregeld. Wij houden zo veel  

mogelijk rekening bij de verschillende aanpakken van scholen en begeleiden de kinderen bij het maken van huiswerk;  

altijd op maat. 

• Behandeling: waar nodig kunnen onze gedragswetenschappers de kinderen laagdrempelig behandeling aanbieden met 

behulp van videobellen (bijvoorbeeld bij angst- of depressieklachten). 

• Ondersteuning in de thuissituatie: waar nodig kunnen onze pedagogisch medewerkers of ambulant hulpverleners op  

huisbezoek gaan om ouders te ondersteunen bij de thuissituatie.  

Met deze oplossingen bieden wij een maatwerk oplossing voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, leerlingen 

krijgen meer structuur, rust en de thuissituatie wordt ontlast.

Aanmelden

Heeft u vragen over dit aanbod? Neem dan contact op met het aanmeldteam van Jeugdformaat.  

Bel naar 088 - 352 00 00 of stuur een email naar aanmeldteam@jeugdformaat.nl.


