
	  

	  

Grenzen	  stellen,	  zo	  min	  mogelijk	  last	  van	  de	  organisatie	  

Casus:	  een	  17-‐jarige	  leerling	  stond	  ingeschreven	  bij	  1	  van	  de	  sectoren	  en	  is	  opgepakt.	  Hij	  is	  
opgepakt	  voor	  een	  licht	  misdrijf	  en	  berecht.	  Hij	  kan	  echter	  niet	  meer	  terug	  naar	  de	  sector.	  Daar	  is	  
hij	  niet	  meer	  welkom	  en	  zelfs	  net	  uitgeschreven.	  De	  leerling	  is	  leerplichtig	  en	  indien	  hij	  naar	  school	  
kan	  hoeft	  hij	  niet	  in	  detentie.	  De	  leerling	  lijkt	  ODD	  en/of	  ADHD	  te	  hebben	  maar	  dit	  is	  niet	  officieel	  
gediagnosticeerd.	  	  De	  leerling	  wordt	  doorverwezen	  naar	  Gilde	  PraktijkOpleidingen	  	  via	  
leerplicht/gemeente.	  	  Inmiddels	  staat	  een	  intake	  gepland	  bij	  Zakelijke	  Dienstverlening	  bij	  GPO	  voor	  
een	  intakegesprek.	  De	  jongen	  komt	  met	  zijn	  ouders.	  Jeugdzorg,	  reclassering,	  RMC	  en	  de	  gemeente	  
volgen	  de	  zaak	  met	  argusogen.	  Het	  SC	  (LPA)	  geeft	  aan	  dat	  de	  jongen	  leerbaar	  is.	  Het	  hoofd	  OZA	  
echter	  kent	  de	  leerling/casus	  en	  adviseert	  om	  de	  leerling	  niet	  aan	  te	  nemen.	  	  	  

De	  groep	  ZD	  bij	  GPO	  zit	  al	  vol	  en	  geeft	  aan	  dat	  de	  werkdruk	  al	  behoorlijk	  hoog	  is	  en	  dat	  men	  na	  alle	  
flexibele	  instroom	  behoefte	  heeft	  aan	  rust	  in	  de	  groep.	  	  

Deze	  groep	  ZD	  zit	  wel	  vol,	  maar	  GPO-‐breed	  kunnen	  er	  nog	  leerlingen	  bij.	  Afspraak	  is	  om	  dit	  in	  
gezamenlijkheid	  op	  te	  lossen.	  



	  

Waar	  krijgt	  de	  teammanager	  mee	  te	  maken	  

Intern	  
P&O	   	   	   Formatie:	  halen	  we	  de	  ratio:	  1:12	  –	  GPO-‐breed	  

Financiën	   	   VSV	  versus	  wordt	  de	  leerling	  wel	  bekostigd?	  

Facilitair	   	   Is	  het	  wel	  veilig	  op	  locatie?	  

SC	   	   	   Is	  hij	  wel	  leerbaar?,	  komt	  hij	  op	  de	  goede	  manier	  binnen	  via	  een	  intake?	  

Sector	   	   	   Is	  hij	  nog	  leerplichtig?	  en	  “daar	  is	  GPO	  toch	  voor”	  

	  

Extern	  
RMC/leerplicht	  	   GO	  heeft	  een	  leerplicht	  en	  flexibele	  instroom	  

Gemeente	   Druk	  vanuit	  beleidsmedewerker.	  We	  zitten	  in	  een	  sector	  waar	  we	  op	  goede	  
voet	  staan	  en	  willen	  blijven	  met…..	  

Rechter	  	   	   Als	  hij	  naar	  school	  gaat	  hoeft	  hij	  niet	  in	  detentie	  

Jeugdzorg	   	   Hij	  is	  echt	  veranderd	  en	  weet	  hij	  wil	  

	  

Leerling	  
Zelf	   	   	   Ik	  ben	  gemotiveerd,	  ik	  weet	  wat	  ik	  wil	  

Ouders	  	   	   Hij	  moet	  naar	  school,	  dat	  is	  zijn	  enige	  redding	  en	  wij	  ondersteunen	  dit	  

	  

GPO	  
Algemeen	   	   Kleine	  groepen	  

Flexibele	  instroom	  



	  

Maatwerk	  

Team	   	   	   Ratio:	  we	  zitten	  (meer	  dan)	  vol	  

	   	   	   Veiligheid	  

	   	   	   Weer	  onrust	  in	  de	  groep	  

	   	   	   Werkdruk	  

	   	   	   Kwaliteit	  leveren	  

	   	   	   Zijn	  wel	  deskundig	  genoeg	  om	  deze	  leerling	  de	  goede	  zorg	  te	  bieden	  

Wat	  doet	  u	  met	  deze	  leerling.	  


