Hulpverleningsplan Gesloten Jeugdzorg
Voorwaardelijke machtiging School2Care
Opgesteld door: (Naam Plaatser)

Naam jeugdige:
Geboortedatum (kalenderleeftijd):
BSN jeugdige:
Naam moeder / verzorger:
Naam vader / verzorger:
Plaatsende instantie
- Naam casemanager /Jeugdbeschermer/
voogd:
- Naam contactpersoon wijkteam:
- Contactgegevens:
Maatregel:
Gezag:
Adres gezaghebbende ouder/voogd:

Voorwaardelijke machtiging S2C geldig

Gewenste startdatum:
Einddatum:

Datum start Jeugdzorg:
Datum inschrijving Horizon:
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1.

Instroomcriteria School2Care
 Er is sprake van multiproblematiek. De doelgroep van School2Care betreft jongeren met dusdanige
meervoudige problematiek dat zij de aansluiting met het voortgezet (speciaal) onderwijs verliezen. Zij
zijn gebaat bij een aanpak waarin onderwijs, zorg en begeleide vrijetijdsbesteding geïntegreerd
worden aangeboden (wrap-around-care aanpak), om verdere maatschappelijke uitval te voorkomen.
De problemen spelen zich af bij de jongere, de ouders en in relatie tot de omgeving.

Problematiek jongere:

Problematiek ouders:

Problematiek omgeving:

 Er is sprake van een impasse binnen zorg en onderwijs. De genoemde problematiek heeft geleid tot
een impasse in het onderwijs en (geïndiceerde) hulpverleningscircuit; scholen lukt het door de ernstige
gedragsproblemen niet om jongeren binnen te houden en hulpverlening is niet effectief doordat de
jongere geen vaste dagbesteding heeft.
Impasse:

2.

Aanleiding aanvraag voorwaardelijke machtiging School2Care:

3.

Voorwaarden







3.1. Voorwaarden School2Care
Jeugdige houdt zich binnen School2Care aan de gestelde regels en afspraken
Jeugdige houdt zich buiten School2Care aan de regels en afspraken die thuis gelden
Jeugdige gaat naar school conform het schoolrooster van School2Care
Jeugdige en ouders zetten zich in voor de hulp die vanuit School2Care wordt geboden
Veiligheid van de jeugdige en zijn of haar omgeving staan zowel binnen als buiten School2Care centraal





3.2. Voorwaarden plaatser
…..
…..
…..

3.3 Toezicht op voorwaarden
De persoonlijke coach van de jeugdige is het eerste aanspreekpunt binnen School2Care. De coach onderhoudt
contact met alle betrokken partijen. Wanneer er zorgen zijn worden zij uitgenodigd voor een gesprek op
School2Care om de zorgen te bespreken en de afspraken (opnieuw) met elkaar vast te stellen. Blijkt een
plaatsing op School2Care niet voldoende te zijn voor een positieve gedragsverandering en is de veiligheid van
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de jeugdige of omgeving in het geding, dan kan er worden besloten om de voorwaardelijke machtiging om te
zetten in een plaatsing gesloten Jeugdzorg.

4. (Eind-) doelen





Hoofddoel School2Care:
Jeugdige participeert op een positieve manier in de maatschappij, te meten aan het volgen van een
opleiding, stage of werk.
…………..
…………..

5. Ondertekening
Dit plan is besproken en vastgesteld op:

Ruimte voor reactie van jeugdige/ouders:

Naam directeur:

Naam plaatser:

Handtekening directeur:

Handtekening plaatser:

Naam jeugdige:

Naam ouders:

Handtekening jeugdige:

Handtekening ouders:
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