Training &
Reflectie
Dé mogelijkheid om
een tweejarige
kaderopleiding in
één jaar te doen

Training en Reflectie (T&R)
Dé eenjarige kaderopleiding!
Het CCZ biedt de unieke mogelijkheid om in één jaar een tweejarige (klas 3
en 4) kaderopleiding te volgen. Dit traject is bedoeld voor leerlingen die
gedragsmatig vastlopen op TL of havo. In deze flyer geven we u graag meer
informatie over deze bijzondere vorm van onderwijs.

Voor welke leerling is deze opleiding
geschikt?
T&R is geschikt voor leerlingen die vastlopen op TL en havo, omdat:
•
hij/zij voor de 2e keer zal blijven zitten in klas 2 of 3 en daardoor
dus van school moet;
•
hij/zij afstroomt, terwijl de capaciteiten om op KBL niveau te
werken wel aanwezig zijn.
Wij hanteren een maximum van 15 leerlingen.

Wat kan het CCZ bieden?
•

•
•
•
•

Een kleine klas waarbij er veel individuele aandacht voor het
leerproces van de leerling is. Dit doen wij door het aanbieden van
een dagelijkse eenduidige structuur. Binnen deze structuur leert
de leerling het zelfstandig verwerken van de leerstof, het
zelfstandig werken aan de leerstof om uiteindelijk te komen tot
zelfstandig leren van de lesstof.
Intensief mentoraat waarin gestuurd wordt op verantwoordelijkheid
nemen voor het eigen leerproces
Zoektocht naar intrinsieke motivatie van de leerling, oriëntatie op
verschillende werkvelden en het begeleiden bij het maken van een
keuze voor vervolgopleiding/studie.
Ontwikkeling van leervaardigheden; zoals plannen en
organiseren, samenwerken, presenteren, reflecteren.
Intensief contact tussen de verschillende betrokken partijen;
ouders, zorgcoördinator, zorgteam en mentoren klas T&R.

Welke expertise heeft het CCZ niet in huis?
Het succesvol afronden van de opleiding T&R zal niet gaan voor leerlingen
die te maken hebben of kampen met:
•
extreem veel verzuimproblematiek;
•
ernstige depressie problematiek;
•
ernstige verslavingsproblematiek; alcohol, drugsgebruik en
daaraan gerelateerde problematiek;
•
ernstige gameverslaving;
•
ernstig oppositioneel gedrag; waarbij een leerling niet in staat is
om op zichzelf te reflecteren en zijn/haar gedrag aan te passen.

Hoe verloopt de intake en
aanmeldingsprocedure?
Er is een intakecommissie bestaande uit de zorgcoördinator, docent T&R en
de schoolpsycholoog. Het kan zijn dat een van de leden van de
intakecommissie met de jongere of met de ouder(s) nog apart in gesprek
gaat.
Aanmeldingsprocedure:
•
Als eerste melden de ouders hun kind aan na overleg met de
school van herkomst. Dit doen ze doormiddel van een volledig
ingevuld aanmeldformulier.
•
De zorgcoördinator van de school van herkomst houdt hierover
contact met de leerling en ouders.
•
Vervolgens zal de school van herkomst het leerling-dossier
aanleveren aan het CCZ en zal de school van herkomst een VOVO overstap formulier invullen.
•
De school van herkomst stuurt een OPP mee welke is
geëvalueerd.
•
Er zal een intakegesprek plaatsvinden op het CCZ, waarbij ouders
en leerling aanwezig zijn. Eventueel kunnen de mentor en
zorgcoördinator van de school van herkomst hierbij ook aanwezig
zijn.

•

De intakecommissie van het CCZ beslist, als alle documenten in
het bezit zijn, na een week of de T&R klas geschikt is voor deze
jongere.

In bijzondere gevallen kan besloten worden dat de leerling ingeschreven
blijft op de school van herkomst. Er wordt dan een contract opgesteld met
daarin voorwaardelijke afspraken over gewenst gedrag en gewenste inzet in
de T&R klas. Er staat in vermeld wat de opties zijn als er niet voldaan wordt
aan de voorwaarden. Ook staat hierin vermeld wie verantwoordelijk
gehouden kan worden voor de plaatsing en hoe de financiering verloopt.

Tot wanneer kan een leerling aangemeld
worden?
Leerlingen kunnen aangemeld worden tot eind juni. Gesprekken met de
intakecommissie worden gepland in mei en juni.

Heeft u vragen?
Als u na het lezen van deze flyer nog steeds vragen heeft, kunt u met uw
vragen terecht bij Joke Nooij, zorgcoördinator op CCZ. Zij is te bereiken op
het nummer 030-691 65 51 of via e-mail op j.nooij@ccz.nu.

Bezoek www.ccz.nu voor
meer informatie!

