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Blz. 6

Een hechte samenwerking van onderwijs en jeugdhulpverlening levert een voorname bijdrage aan het
ontwikkelingsperspectief van jongeren met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften, zowel op school
als thuis.

Acreon is een onderwijszorg voorziening voor leerplichtige jongeren, die voortijdig het onderwijs
(dreigen te) verlaten. Het aanbod is er op gericht om leerplichtige jongeren competenties aan te
leren en te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Zodat de jongeren zich in de toekomst op een
efficiënte wijze kunnen redden in hun school-, werk en maatschappelijke carrière.
Samenwerking

Acreon is een samenwerking tussen Juvent en Respont.
Voor uitgebreide en actuele informatie verwijzen wij u naar de website van stichting Respont en
Juvent.
www.respont.nl en www.juvent.nl
Missie, visie en doelstelling
Missie: Acreon is een onderwijsvoorziening met zorgaanbod en biedt behandeling en onderwijs aan
leerplichtige jongeren. Jongeren die, vanwege problemen binnen hun verschillende leefgebieden, niet meer
naar school gaan of niet meer terecht kunnen in het (speciaal) onderwijs. Acreon is gericht op het schoolrijp
maken van jongeren en werkt toe naar uitstroom van jongeren richting een passende vorm van onderwijs of
de arbeidsmarkt.
Visie: Hulpverlening aan de jongere en het systeem staan voorop in het aanbod van Acreon. Pas wanneer de
belemmerende factoren binnen het gezin of de andere leefgebieden van de jongeren gedeeltelijk zijn
weggenomen, is er ruimte om de schoolloopbaan te hervatten. Daarnaast wordt er gewerkt aan het creëren
van de voorwaarden, die noodzakelijk zijn om onderwijs te kunnen volgen.
Doelstelling: Acreon is een combinatie van onderwijs en behandeling. Doel is het opheffen van de
gezinsproblematiek en/of individuele problematiek van de jongere die hem/haar belemmeren om deel te
nemen aan het onderwijs. Daarnaast wordt er gewerkt aan het creëren van de voorwaarden die
noodzakelijk zijn om onderwijs te kunnen volgen. In de loop van de behandeling zal het aanbod (theoretisch)
onderwijs toenemen en wordt er zo snel mogelijk toegewerkt naar een plaats in het (reguliere) onderwijs.

De doelgroep
Jongeren die in aanmerking komen voor een traject bij Acreon:
 Zijn in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar
 Wonen in de provincie Zeeland
 Hebben over het algemeen een gemiddelde of hogere intelligentie
 Hebben problemen/hulpvragen op verschillende leefgebieden zoals thuis, school, vrije tijd
 Zitten in sommige gevallen al lange(re) tijd thuis
 Kunnen op dit moment niet terecht op een andere vorm van (speciaal) onderwijs
 Hebben naast onderwijs ook behandeling nodig om gedragsverandering te bewerkstelligen
 Hebben geen verslavingsproblematiek of ernstige psychiatrische problematiek
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Uitgangspunten onderwijszorgarrangement









1-kind-1-plan voor zowel onderwijs als hulpverlening, wat wordt vastgelegd in een
onderwijsperspectief plan (OPP)
Voor iedere jongere (en het systeem) wordt een traject op maat gemaakt
Leren binnen een kleine, overzichtelijke en gestructureerde leeromgeving
Ontwikkelen in een passend en veilig pedagogisch klimaat
Aanbod van diverse trainingen en therapieën die geïntegreerd zijn in het dagprogramma
Professionele ondersteuning van en door medewerkers
Begeleiding gericht op doorstroom naar voortgezet (speciaal) onderwijs, MBO opleiding of
arbeid
Leerling, 16 jaar, geeft zijn mening over
docent. “Ze geeft structuur, uitleg wat

ik moet doen en Ze is chill”.
Aanmelding en toelating

Jongeren kunnen gedurende het hele schooljaar bij Acreon aangemeld worden door:
 Ouder(s)/verzorger(s)
 De school van herkomst
 Hulpverlenende instantie, bijv. Intervence
 RBL /Leerplichtambtenaar
Aanmelden bij:
CVB Acreon
Industriestraat 3
4462 EZ Goes
Algemeen tel: 0113-222326
Mailadres: info@acreon.nl
Aanmeldprocedure

1
2
3

•Aanmelding via aanvraagformulier plaatsing (te downloaden van de website)
•Dossier opvragen bij de school van herkomst
•Commissie voor Begeleiding (CvB) besluit wel/geen intake
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•Uitnodiging intakegesprek
•CvB beslist jongere wel/niet plaatsbaar
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•Team wordt geïnformeerd
•Uitnodiging startgesprek en instroom
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Programma

Een traject bij Acreon duurt ongeveer eenjaar waarbij het te verwachten einddoel uitgesplitst
wordt tot stappen, die in een periode van drie tot zes maanden haalbaar zouden moeten zijn voor
de deelnemer. Het traject is opgedeeld in 5 fases gekoppeld aan een feedbacksysteem waarin
gewerkt wordt van externe sturing naar steeds meer zelfstandigheid, zelfevaluatie en eigen
verantwoordelijkheid.
Fasering

Leerling, 17 jaar, vertelt over wat hij geleerd heeft op
Acreon: “ik kan nu beter voor meZelf opkomen. ik heb

meer zelfvertrouwen gekregen.”
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Acreon biedt twee verschillende trajecten binnen de fasering

1. Theorie: De leerling krijgt meer theoretische lesuren/vakken en kan deelcertificaten en/of
diploma behalen door middel van staatsexamens af te leggen.
2. Praktijk: De leerling gaat één of meerdere dagen in de week arbeidservaring opdoen door
middel van stage. Daarnaast volgt de leerling de kernvakken tijdens theoretische lesuren.
Naast het onderwijsaanbod worden er vanuit de zorg de volgende modules aangeboden: sport,
consumptief, media.
Wanneer dit past bij de doelen van de jongere, kan de jongere aanvullende trainingen en/of
therapieën volgen. Binnen Acreon worden de volgende trainingen aangeboden: Rots en Water,
Ervaringsleer, SOVA en studievaardigheden. Vanuit Juvent kunnen er diverse vormen van therapie
ingezet worden in het gezin of individueel, bijvoorbeeld MST (Multisysteem therapie) of PMT
(Psychomotorische therapie). Ook kan er psychologisch onderzoek en/of IQ onderzoek
aangevraagd worden.
Samenwerking

In samenwerking met o.a. MBO onderwijsinstellingen, regulier en speciaal voortgezet onderwijs
probeert Acreon een zo realistisch mogelijke inschatting te maken van de haalbaarheid van de
wens en keuze van de jongere. De samenwerking maakt het mogelijk om de overstap zo vloeiend
mogelijk te maken gericht op succeservaring.

David, oud-leerling: “Ik wilde

van kleins af aan eigenlijk wel
wat met sport doen. Samen
met Acreon ben ik gaan kijken
naar welke school ik zou
kunnen. Eigenlijk zit je
tijdelijk bij Acreon en zij
helpen je bij het maken van je
keuze voor je volgende
school dus het is echt een
tussenperiode.”
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Acreon
Industriestraat 3
4462 EZ GOES
Algemeen telefoonnummer 0113-222326
Emailadres info@acreon.nl
Website www.acreon.nl
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