
School2Care De Vliet

‘Onderwijs met hoofd en hart’

School2Care De Vliet is een school met een 
vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op 
school en in de vrije tijd ernstige problemen hebben. 
Door samen met hen aan een positief toekomst-
perspectief te werken, willen we voorkomen dat ze 
uit huis worden geplaatst. Leerlingen krijgen bij ons 
een intensief programma waarin onderwijs en zorg 
samenkomen. We werken ook aan een positieve 
vrijetijdsbesteding. Leerlingen worden begeleid naar 
een (vervolg)opleiding en/of naar werk.

School2Care is voor jongeren tussen de 12 en 
18 jaar die thuis, op school en in de vrije tijd grote 
problemen hebben. Vaak gaan ze niet meer naar 
school, hebben geen betaald werk en komen  
soms in aanraking met justitie. Ze hebben geen  
perspectief. Dit kan leiden tot onrust in de thuis- 
situatie, problemen op straat en niet meer naar 
school willen. Wij gaan er echter vanuit dat iedere  
jongere kan leren. De basisboodschap die wij  
meegeven is: ‘Jij bent belangrijk, jij doet ertoe’.

De leerlingen

“Jullie zijn  “Jullie zijn  
altijd zo vrolijk! “altijd zo vrolijk! “

- Leerling -

“We zijn hard  “We zijn hard  
op het gedrag,  op het gedrag,  

zacht op de persoon “zacht op de persoon “
- Gedragswetenschapper -

- Coach -

“We bieden “We bieden 
onderwijs met  onderwijs met  
hoofd en hart “hoofd en hart “



Wilt u meer weten over School2Care De Vliet 
neem dan contact op met :
T 088 - 996 20 50
E school2caredevliet@horizon.eu 
 
Voor aanmeldingen verwijzen we naar: 
E instroom.jeugdzorg@horizon.eu 

www.altrahorizononderwijs.nl

School2Care De Vliet biedt plaats aan 33 leerlingen 
afkomstig uit Rotterdam en omgeving. De nadruk 
ligt op het ontwikkelen van positief gedrag, ook in 
vrijetijdsbesteding en thuis. Met de ouders werken we 
aan het vergroten van de opvoedvaardigheden en 
vermindering van overbelasting. Leerlingen worden bij 
ons intensief begeleid van 8.00 tot 20.00 uur en  
50 weken per jaar. School2Care wil jongeren laten 
ervaren dat het mogelijk is positief te functioneren in  
de maatschappij en dat er een ander perspectief 
bestaat dan dat van ‘de straat’. School2Care is meer 
dan een school.

De coach

Ons onderwijsaanbod

Iedere leerling krijgt een eigen coach. Deze coach 
is de spin in het web. De coach stelt met de 
leerlingen doelen vast, gaat mee naar belangrijke 
afspraken, heeft intensief contact met het netwerk, 
staat voor de klas, voert wekelijks coachgesprek-
ken met de leerling en denkt mee in een positieve 
vrijetijdsbesteding.

Het onderwijsaanbod van School2Care richt zich 
op verschillende niveaus. Alle leerlingen starten in 
de instroomklas, waar het niveau wordt bepaald 
en aan competenties wordt gewerkt. Vanuit deze 
instroomklas kunnen leerlingen doorstromen naar  
een VO-klas waar met een digitale leermethode 
onderwijs op maat wordt aangeboden of naar de 
MBO1-klas, waar leerlingen zich voorbereiden 
op (VROC) of werken aan het behalen van hun 
MBO1-diploma.

De school

Neem een  
kijkje in onze 
schoolgids >


