
UW KIND EN DE 
PLUSVOORZIENING

Welkom bij  
SWV Helmond-Peelland VO
Informatie voor ouders

ALGEMEEN PLUSVOORZIENING VEELGESTELDE VRAGEN



Beste ouders



Uw kind gaat extra ondersteuning krijgen 

omdat het op school niet goed gaat. In overleg 

met u is gekozen voor de Plusvoorziening.  

Wij willen u en uw kind zo goed mogelijk  

voorbereiden op wat er komen gaat. In deze 

folder vindt u de belangrijkste informatie. 

Heeft u na het lezen nog vragen,  

stel ze dan gerust! 
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HET VERVOLG VAN  
DE AANMELDING

U heeft een gesprek gehad bij de 

Adviescommissie toewijzingen (ACT) 

van SWV Helmond-Peelland VO.  

Het gesprek is afgesloten met een 

advies waar iedereen ‘ja’ tegen gezegd 

heeft. Het advies voor uw kind is 

deelname aan het ondersteunings-

arrangement ‘Plusvoorziening’. 

We zijn samen betrokken bij de toekomst van uw zoon 

of dochter. Daarom doen we ons best om het welzijn 

van uw kind en het verblijf op school te verbeteren.

ALGEMEEN



SWV staat voor ‘SamenWerkingsVerband’. VO staat voor ‘Voortgezet 

Onderwijs’. SWV Helmond-Peelland VO is een onafhankelijke onder-

wijsorganisatie. Wij ondersteunen scholen die passende hulp zoeken 

voor hun leerlingen. Tegelijkertijd ondersteunen we de ouders van deze 

leerlingen.  

Met elkaar gaan we op zoek naar de best passende oplossing voor de 

jongere. Wij informeren, adviseren en begeleiden. De hulp die SWV 

Helmond-Peelland VO biedt, is op vrijwillige basis. Wie gebruikmaakt 

van een hulpvoorziening, gaat akkoord met de voorwaarden 

die hierbij horen. Bij de Plusvoorziening is de inzet van jeugdhulp 

een voorwaarde.

WAT IS SWV HELMOND-PEELLAND VO?

samen betrokken

Hoe gaat het nu verder?

•  De directeur van SWV Helmond- 

Peelland VO beslist of het advies 

wordt goedgekeurd; dit gebeurt 

gemiddeld binnen twee weken.

•  Over dit besluit ontvangt u twee 

e-mails. Eén bericht gaat over het 

besluit dat is genomen. In het andere 

bericht staat de datum voor het 

zogenaamde ‘intakegesprek’.  

Dit kennismakingsgesprek vindt 

plaats bij de Plusvoorziening.  

Het is belangrijk dat u hier samen  

met uw kind naartoe gaat.
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DIT MAG U VAN ONS  
VERWACHTEN

•  Wij zetten ons in voor uw kind en 

doen dit altijd met respect voor u als 

ouder.  

•  Wij begrijpen dat ouders het soms 

zwaar hebben. Wij willen uw partner 

zijn, zodat u er niet alleen voor staat. 

•  Wij nemen ouders serieus, want u 

kent uw kind het beste. 

•  Wij vinden een goede communicatie 

erg belangrijk en komen onze  

afspraken na. 

steun en samenwerking

ALGEMEEN



DIT VERWACHTEN WIJ 
VAN U

Wij willen uw kind zo goed mogelijk 

helpen. Dat kan alleen met uw steun 

en samenwerking. Daarom verwachten 

we van u:

•  Dat u aanwezig bent bij alle  

geplande gesprekken.

•    Dat u uw kind helpt en motiveert.

•  Dat u de aanvullende (jeugd)hulp 

accepteert en ondersteunt.

•    Dat u de mentor van de Plus- 

voorziening op de hoogte houdt  

van gebeurtenissen die invloed 

kunnen hebben op het functioneren 

van uw kind.
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DE PLUSVOORZIENING  
IN HET KORT

persoonlijk onderwijsplan

PLUSVOORZIENING



•  De Plusvoorziening houdt in:  

begeleiding bij schoolwerk en  

aanvullende (jeugd)hulp.

•    In de gemeenschappelijke ruimte  

van de Plusvoorziening zijn leerlingen 

vooral zelfstandig bezig met hun 

eigen schoolwerk. 

•    De school waar de jongere  

ingeschreven staat, zorgt voor een 

persoonlijk onderwijsplan en heeft 

nauw contact met de Plusvoorziening. 

•  Leerlingen kunnen daarnaast  

praktisch en creatief aan de slag bij 

Jobfactory Helmond. Dit is altijd 

onder deskundige begeleiding.

•  De schooldagen zijn maandag t/m 

vrijdag; op vrijdag alleen ’s ochtends.

•    De Plusvoorziening telt maximaal 

twaalf leerlingen in de leeftijd van  

12 t/m 17 jaar.

•  De dagelijkse schoolleiding en 

-begeleiding is in handen van de 

mentor van de Plusvoorziening. 

•  De aanvullende (jeugd)hulp wordt 

georganiseerd door een jeugd- 

professional uit de gemeente waar 

uw kind woont. Deze hulp kan op 

school, thuis of bij een zorg- 

organisatie worden gegeven.

•  Uw kind gaat drie kalendermaanden 

naar de Plusvoorziening. Daarna 

volgt terugkeer naar de eigen school.

•  Tijdens het verblijf gelden de regels en 

tijden van de Plusvoorziening, dus niet 

de regels en tijden van de eigen school.

De Plusvoorziening is gevestigd aan  

de Engelseweg 127 in Helmond, in het 

gebouw van Jobfactory Helmond. 

DIT WILLEN WE BEREIKEN

Jongeren in de Plusvoorziening vinden 

het fijn dat er rust en structuur is.  

Ze vragen ook vaak begeleiding bij het 

plannen van hun schoolwerk.  

VEELGESTELDE VRAGEN



Elke leerling heeft daarnaast eigen hulp-

vragen en doelen, afhankelijk van de 

persoonlijke situatie. Daar luisteren we 

goed naar. Samen bekijken we wat er 

allemaal nodig is op het gebied van on-

derwijsbegeleiding en aanvullende hulp.

Na de ‘time-out’ van drie kalender-

maanden hopen we dat er belangrijke 

stappen gezet zijn. Uw kind voelt zich 

prettiger en heeft geen extra achter-

stand opgelopen in zijn schoolwerk. 

Er zijn positieve veranderingen in het 

gedrag en naar verwachting gaat het 

ook thuis beter. 

DRIE MAANDEN  
LEREN EN ONTDEKKEN!
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HET INTAKEGESPREK

Het intakegesprek vindt plaats bij de 

Plusvoorziening. Hier zijn verschillende 

mensen bij aanwezig. Natuurlijk u en 

uw kind. Daarnaast de mentor van de 

Plusvoorziening en de zorgcoördinator 

van de eigen school. Als uw kind al 

aanvullende hulp ontvangt, is het 

wenselijk dat deze hulpverlener bij het 

gesprek aansluit. In alle andere situaties 

zal een jeugdprofessional van de 

gemeente waar uw kind woont, bij de 

intake aanwezig zijn. 

Het doel van dit gesprek is:

•  Kennismaking, uitleg en vragen 

beantwoorden.

•  Plan van aanpak maken, voor school 

en thuis, met duidelijke doelen.

•  Afspraken maken over vervolg- 

gesprekken.

Na vier weken houden we met dezelfde 

mensen een ‘tussengesprek’.  

We bekijken dan hoe alles gaat en of er 

zaken aangepast moeten worden.  

Ook wordt er tijdens het gesprek een 

‘plan van terugkeer’ naar de eigen 

school gemaakt.

 

•      Samen de dag starten met het 
journaal kijken

•   Begeleiding bij zelfstudie

•   Leren op je eigen niveau

•    Meewerken in de praktijk: 
keuken, houtwerkplaats, 
productieruimte, buiten in  
‘t groen

•   Sporten en bewegen

•   Creatief bezig zijn

•   Samen lunchen en kletsen

•    Samen een spel spelen of film 
kijken

•   Steun hebben aan elkaar

•    Persoonlijke gesprekken met de 
mentor

•   Samen de dag afsluiten

Benieuwd naar de ervaringen van leerlingen zelf? 
Je leest ze op www.vo.swv-peelland.nl

afspraken maken
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Is aanvullende (jeugd)hulp 
altijd nodig?

Ja, bij de Plusvoorziening wordt altijd 

een vorm van jeugd- of gezinshulp 

betrokken. Deze hulp is een verplicht 

onderdeel van het arrangement.

VEELGESTELDE 
VRAGEN
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Waar valt de  
Plusvoorziening onder?

De Plusvoorziening en de mensen die er 

werken, vallen onder verantwoordelijk-

heid van SWV Helmond-Peelland VO.

Wat is Jobfactory Helmond?

Dit is een werkplaats voor mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt. Jobfactory 

maakt onderdeel uit van Stichting 

Maatschappelijke Opvang Helmond 

e.o. (SMO). SWV Helmond-Peelland 

werkt met deze organisatie samen.  

De leerlingen van de Plusvoorziening 

kunnen, als zij dit leuk vinden, een of 

meer dagdelen per week meewerken bij 

de afdelingen en projecten van SMO.

Wordt de eigen school van 
mijn kind betrokken bij de 
Plusvoorziening?

De eigen school van uw kind is vanaf het 

begin betrokken. De school geeft aan 

wat uw kind moet leren en levert 

daarvoor de informatie en schoolspullen 

aan. Uw kind blijft gewoon ingeschreven 

bij de eigen school. 

 

De zorgcoördinator van deze school is 

uw belangrijkste aanspreekpunt. 

De mentor van de Plusvoorziening 

heeft regelmatig contact met de zorg- 

coördinator.

school blijft betrokken



Hoe verloopt de terugkeer 
naar school?

Na het tussengesprek gaat uw kind 

meestal een paar keer naar de eigen 

school. Zo blijft er verbinding en kan uw 

zoon of dochter langzaamaan wennen 

aan de terugkeer. Een vaste begeleider 

van de Plusvoorziening bekijkt in de 

klas hoe het gaat. 

Als uw kind definitief terug is op school, 

verzorgt de vaste begeleider van de 

Plusvoorziening drie maanden ‘nazorg’. 

We laten uw zoon of dochter niet 

zomaar los! Als er dan (nog) jeugdhulp 

nodig is, worden hierover met u 

afspraken gemaakt. 

drie maanden nazorg

VEELGESTELDE VRAGEN



Hoe word ik op de hoogte 
gehouden?

U ontvangt wekelijks per e-mail een 

verslag van de mentor van de Plus-

voorziening. In dit ‘logboek’ staat hoe 

het die week gegaan is. Het logboek 

wordt, met uw toestemming, ook 

verzonden naar de zorgcoördinator 

van school en de betrokken jeugd-

professional. Het tussengesprek na 

vier weken is ook een belangrijk 

contactmoment. Heeft u tussentijds 

vragen, dan kunt u altijd bellen of mailen.

Kan ik zelf contact 
opnemen met de mentor 
van de Plusvoorziening?

Natuurlijk is dat mogelijk. De mentor is 

via telefoon en e-mail zeer toegankelijk 

en gemakkelijk bereikbaar. 



SWV PEELLAND

Deurneseweg 13 

5709 AH Helmond

(0492) 792 895 (algemeen) 

(0492) 792 700 (ACT)

E-mail voor algemene vragen:  

vo@peellandvo.nl

Kijk voor meer informatie op onze 

website www.vo.swv-peelland.nl!


