Aanmelden van een jongere voor een traject bij IZEO
LWTC kan op verschillende manieren. In alle gevallen is het
samenwerkingsverband betrokken bij een aanmelding.
De gemeente, gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld
BJZ) of een arts kunnen een jongere rechtstreeks bij ons
aanmelden.

Een ouder, voogd of begeleider kan zelf contact opnemen met
de gemeente, het samenwerkingsverband of arts als hij/zij een
hulpvraag heeft.

Ook school (mentor, maatschappelijk werker, leerlingbegeleider)
kan ondersteunen bij een aanmelding voor IZEO LWTC.
Na aanmelding nodigt IZEO LWTC de jongere, samen met zijn/
haar ouders/verzorgers, uit voor een zorgmatchgesprek.
Aanmelden per mail:
instroom@xonar.nl

Aanmelden per telefoon:
043 - 604 57 07
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Aanmelden

LWTC

XONAR

LWTC is onderdeel van XONAR.
XONAR helpt jongeren en hun gezinnen als het
moeilijk wordt. Bij XONAR focussen we op wat
er wél kan en lukt.
LWTC staat voor Leer-Werk-en Trainingscentrum.
Voor meer informatie:
www.xonar.nl

Alterius

IZEO is onderdeel van Alterius.
Alterius verzorgt onderwijs aan kinderen en
jongeren met ernstige opvoedkundige problemen
en psychiatrische problematiek.
IZEO staat voor Integraal Zorg en Onderwijs.
Voor meer informatie:
www.stichtingalterius.nl

www.izeo.nl

www.izeo.nl

onderwijs • dagbehandeling • diagnostiek
ambulant • therapie • sociale vaardigheden
adventure training • koken • natuur en techniek
drama • crea • sport en beweging

Wat is

?

IZEO staat voor Integraal Zorg en Onderwijs.
Door zorg en onderwijs integraal aan te bieden aan onze
jongeren, kunnen wij ze begeleiden naar een passende
plek in de maatschappij. Zoals de term IZEO aangeeft, zijn
behandelingen onderdeel van het onderwijsdagprogramma
van de individuele leerling.

IZEO LWTC
Alterius en XONAR werken nauw samen volgens de
methodiek van IZEO. Op de locatie in Heerlen én de boslocatie
in Echt worden onderwijs en zorg als één geheel aangeboden aan
thuiszitters in Zuid-Limburg. We bieden ambulante
begeleiding om de jongere, diens systeem en school te
ondersteunen.

Voor wie?
IZEO LWTC is er voor jongeren vanaf 12 jaar die, om welke reden
dan ook, niet meer naar school gaan of dreigen uit te vallen. Vaak
is er sprake van complexe problematiek. Jongeren voelen zich
hierdoor vaak niet begrepen en hebben vaak al veel teleurstellingen
te verwerken gehad. Bij IZEO LWTC vinden we het belangrijk dat de
jongere zich gehoord en welkom voelt.

Doel

Het uiteindelijke doel is om onze jongeren voor te bereiden op een
vervolgplek richting scholing, arbeid/stage of dagbesteding. Hiervoor
is het van belang dat jongeren inzicht krijgen in hun gedrag en in
staat zijn nieuwe vaardigheden te leren. Net zo belangrijk is het om
hen te leren hun eigen omgeving en systeem zo in te richten, dat die
ondersteunend en stimulerend voor hen gaan werken.

Werkwijze

We starten ieder traject met een individueel zorgmatchgesprek. Is er
een klik tussen de jongere, diens omgeving en de ambulant begeleider?
Dan starten we met elkaar te leren kennen én met het opstellen van een
persoonlijk programma. Dat plan wordt altijd afgestemd op de situatie en
mogelijkheden van de jongere.
Het programma bestaat uit ambulante hulpverlening, dagbehandeling
en onderwijsactiviteiten. Aan de basis van dit programma ligt het
persoonlijke zorg- en onderwijsplan.
Gedurende het programma vindt er steeds afstemming
plaats tussen alle betrokkenen (samenwerkingsverband, leerplicht,
groepsleiding, docenten).

programma
IZEO LWTC is vijf dagen per week geopend. Voor iedere
jongere stellen we een passend programma op, afgestemd
op de onderwijs- en zorgbehoeften. Dit programma kan
bestaan uit Algemeen Vormend Onderwijs, thematisch
werken en modules zoals koken, natuur & techniek,
drama, crea, trainingen (agressieregulatie etc.) en sport &
beweging.
Een basis binnen IZEO LWTC is het werken volgens de
methodiek ervaringsleren (adventure training).
Meer doen, minder praten!

Wij geloven in eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid
van de jongere. Samen met de jongere gaan we op zoek
naar zijn/haar sterke kanten en werken we aan de
aandachtspunten.
Het IZEO LWTC team bestaat uit docenten, groeps- en
individuele behandelaren, leerlingbegeleider(s) en
gedragswetenschappers. Als het nodig is, voegen we
specialisten (bijvoorbeeld op het gebied van trauma
of autisme) toe aan ons team. En blijkt diagnostiek
en therapie nodig? Dan integreren we dit in het
dagprogramma.

