
Onderwijs-zorgarrangement 
In september 2007 zijn het Rotterdamcollege (toen nog St. Mattheus-
school) en Stichting Pameijer GZ een onderwijs-zorgarrangement gestart 
voor jongeren met een intensieve begeleidingsvraag.  Het betreft een 
afdeling voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen met ernstige 
gedragsproblematiek die zich niet of nauwelijks kunnen handhaven 
binnen het huidige speciaal onderwijsaanbod. De krachten op didactisch 
en orthopedagogisch gebied worden gebundeld, om zo jongeren met 
zowel leer- als gedraghulpvragen speciaal onderwijs te kunnen bieden, 
zodat ze niet thuis komen te zitten of in een zorginstelling geplaatst 
moeten worden. 
 

Intensieve begeleiding 
De jongeren (12-19 jarigen) werken in kleine groepen van 7 leerlingen en 
worden intensief begeleid en ondersteund door een leerkracht en twee 
begeleiders. 
 

Doelstelling 
De jongeren vergroten in een veilige, krachtige, rijke leeromgeving hun 
zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfredzaamheid en positieve gedrag. 

Aansluiting 
Gedrag is communicatie. Wij gaan er van uit dat een kind er niet bewust 
voor kiest om vervelend, brutaal of agressief te zijn. Het gedrag geeft de 
onmacht van het kind aan om zich adequaat te uiten in bepaalde 
situaties. Ongewenst gedrag wordt verminderd, door aan te sluiten bij de 
behoeftes van het kind.  
 

Onderwijsaanbod 
De activiteiten sluiten aan bij de sterke kanten van het kind, bij zijn 
interesse en talenten; zijn concreet, uitdagend, maatschappelijk relevant, 
levensecht en ontwikkelingsgericht. Er worden didactische structuren 
aangeleerd waarbinnen motiverende individuele, groeps- en klassikale 
activiteiten elkaar afwisselen en de leerlingen op maat instructie en 
begeleiding ontvangen van één van de drie begeleiders.  

Pedagogische aanpak 
De nadruk ligt op het bekrachtigen van positief gedrag. Daarbij maken wij 
gebruik van het competentie-model en de methodiek WinWin. Iedere 
ordeverstoring biedt een ontwikkelingskans. (H)erkennen van de 
behoeften en samen zoeken naar oplossingen, maken het mogelijk aan 
te sluiten bij het kind en helpen het handelingsrepertoire van het kind te 
ontwikkelen. Het bouwen aan zelfbewustzijn en het vormgeven van 
sociale interactie vormen een belangrijk onderdeel van het programma. 
 

Integraal (systeemgericht) aanbod 
Er wordt gestreefd naar een integraal systeemgericht aanbod. Leerlingen 
zullen wanneer nodig begeleid worden door interne disciplines als 
gedragswetenschapper of intern begeleider. Daarnaast wordt er 
nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden om het kind of zijn systeem 
wanneer nodig extern te ondersteunen of toe te leiden naar hulp of 
ondersteuning. Er kan samenwerking gezocht worden met andere 
voorzieningen van Stichting Pameijer GZ, zoals bijvoorbeeld gezins-
ondersteuning. 
 
 
 



 

Toelatingscriteria 

 gedragsproblematiek: er wordt momenteel vanuit de jeugdzorg 
en/of de kinderpsychiatrie gerichte hulp geboden. (Een diagnose 
ASS of PDD-NOS vormt een contra-indicatie.) 

 er is sprake van ontbrekende leervoorwaarden m.b.t. gedrag; het 
kind heeft extra ondersteuning nodig 

 de leerling maakt het zichzelf en anderen onmogelijk te profiteren 
van het reguliere onderwijsaanbod.  

 de ontoereikende mogelijkheden van het  regulier(speciaal) 
onderwijs zijn aangetoond. 

 een IQ tussen 35 en 70, Cluster 3 beschikking(CVI) en indicatie 
ondersteunende begeleiding( CIZ) zijn afgegeven. 

 Het kind heeft niet voorliggend een behandelsetting nodig. 

Toelatingstraject 

 Aanmelding door ouder(s), school of instelling bij het ECSO. 
Mevr. Knipscheer 010-2806339 www.ecso.nl  
Postbus 1344, 3000 BH Rotterdam 

 Toesturen van rapportage door school of instelling 

 Begeleidingsteam van Rotterdamcollege/Pameijer besluit of kind 
binnen de school past en aangemeld kan worden. 

 De juiste indicaties CVI en CIZ zijn afgegeven. 

 Uitnodiging voor intakegesprek met betrokkenen 

 Definitieve plaatsing 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Arnold van der Linde 
Locatieleider Intensieve Begeleiding 
Schaepmanstraat 76 
3027 CD Rotterdam 
010 – 262 35 04 (tel) 
0651 – 204 194(mob) 
avanderlinde@zmlk.nl 

 
Marian Schenk 
Teamleider Pameijer  
0623-063946 
marian.schenk@pameijer.nl 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informatie 
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Voor jongeren die méér begeleiding nodig hebben 
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