
Preventieve inzet van medewerker Goal op indicatie van BPO-er 

Goal in de school, bedoeld als interventie voor een klas waarin grote groepsdynamische problemen zijn 
Aanbod Goal: 

▪ Observatie van de groepsdynamiek in de klas 
▪ Analyse van de observaties in gesprek met het team 
▪ Ondersteuning in de uitvoering van de acties die moeten leiden te verandering van de groepsdynamiek. 
▪ Gesprekken met team, schoolleiding, leerlingen en ouders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V(S)O onderwijs 
 
 

 

MBO (traject) 
 

 
 

Hulpverlening 

 
 

Uitstroomprofielen GOAL 
 

 
 

• Terug naar eigen school, eigen 
klas, andere klas, ander niveau. 

• Naar andere school in of buiten 
het Samenwerkingsverband, al 
dan niet op een ander niveau. 

• Naar Voortgezet Speciaal 
Onderwijs. 

 

Aanbod Goal: 

• Leerling volgt de vakken van de 
school van herkomst. 

• School levert toetsen en 
beoordeelt deze. 

• Goal ondersteunt de leerling in 
het uitwerken van de lessen en 
het maken van een planning. 

• Als extra ondersteuning volgt de 
leerling een PMC programma en 
heeft de leerling individuele 
(coachings-) gesprekken om te 
zoeken naar mogelijkheden om 
succesvol terug te keren in de 
school of te starten op een 
andere school. 

 

Leerlingen in de examenklas begeleiden naar 
het examen. 
 
Aanbod Goal: 
Leerling volgt het PTA van de school van 
herkomst. 

• School levert toetsen en 
beoordeelt deze, eventueel 
worden tentamens en praktijk 
opdrachten op school gemaakt, 
eventueel onder begeleiding van 
een Goal-docent 

• Goal ondersteunt de leerling in 
het uitwerken van de lessen en 
het maken van een planning, op 
basis van het PTA 

• Als extra ondersteuning volgt de 
leerling een PMC programma en 
heeft de leerling individuele 
(coaching-) gesprekken om 
succesvol diploma te halen en te 
starten in het vervolgonderwijs 

 

 

Naar MBO niveau 1 (entree) voor leerlingen 
die (bijna ) 16 zijn. 
 
 
 Aanbod Goal: 

• Leerlingen volgen via Deviant de 
vakken Nederlands, Engels, 
Rekenen en Burgerschap als 
voorbereiding op het MBO niveau 
1. Zij maken daarbij gebruik van 
de methode die ook op het MBO 
(Da Vinci College te Dordrecht) 
wordt gebruikt. 

• De leerlingen volgen een 
stagetraject en worden daarin 
door een docent van Goal 
begeleid. 

 

 
Het traject ‘Slim genoeg’ is voor leerlingen 
die 16 jaar zijn en niet in staat lijken hun 
vmbo-t diploma te behalen. 
 
Aanbod Goal: 

• Leerlingen volgen via Deviant de 
vakken NL, Eng, Rekenen en 
Burgerschap als voorbereiding op 
het MBO. Zij maken daarbij 
gebruik van de methode die ook 
op het MBO wordt gebruikt. Er 
wordt vanuit gegaan dat de 
leerling de vakken NL en Rekenen 
op niveau 2F afsluit. (toets via 
Deviant). Aanbod voor het volgen 
van de cursus VCA. 

• De leerlingen volgen een 
stagetraject en worden daarin 
door een docent van Goal 
begeleid.  

• Leerlingen krijgen Leerling 
coaching aangeboden om op die 
manier te werken aan 
persoonlijke ontwikkeling om 
weer schoolvaardig te worden. 

• De leerling is toelaatbaar op MBO 
niveau 2 BBL. De leerling is actief 
op zoek naar betaald werk, 
eventueel via stage.  

• Lukt het programma niet dan 
vervolgt de leerling via MBO 
entree zijn onderwijs 
(vangnetconstructie) 

 
 

 

In samenwerking met hulpverlening volgt de 
leerling een deeltijd onderwijstraject in 
combinatie met dagbehandeling. 
 

• Leerling volgt onderwijs bij Goal 
ter overbrugging tussen reguliere 
school en 3 milieus voorziening. 

• Re-integratie traject om vanuit 
hulpverleningsinstelling terug te 
keren in regulier onderwijs. 

• De onderwijsbelastbaarheid van 
de leerling is dermate laag dat er 
ook bij Goal geen onderwijs en 
samenwerking mogelijk is, de 
leerling wacht thuis op 
hulpverlening 

 
Aanbod Goal : 

• Op basis van het 
behandelprogramma bij de 
behandelaar een traject op maat, 
met als speerpunt:  

• Het zoveel mogelijk in stand 
houden van het onderwijs. 

• Op basis van de psychosociale 
mogelijkheden van de leerling 
zoveel mogelijk het onderwijs in 
stand houden of weer 
opbouwen. 

 
Leerling wordt aangemeld bij Meldpunt 
Thuiszitters/ AT-VO 
 
 
 

MBO (toeleidingstraject) 
Stage of Dagbesteding voor jongeren met 
een afstand tot onderwijs en de arbeids- 
markt. 
Aanbod Goal-oov: 

• Stage begeleiding 

• Loopbaanoriëntatie 

• Dagstructuur 

• Onderwijsprogramma op maat, 
aansluitend bij de stage 

 

 


