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Veel kinderen en jongeren met een 
beperking of psychische problematiek 
volgen speciaal onderwijs.  Binnen het 
speciaal onderwijs krijgen zij extra 
aandacht en ondersteuning waardoor 
zij zich prima kunnen ontwikkelen. 
Maar voor een deel van hen is die 
ondersteuning toch nog onvoldoende. 
Zij hebben meer zorg en op maat toe-
gesneden ondersteuning nodig. Meer 
dan de school kan bieden. 

Omdat deze kinderen niet meer in de 
klas kunnen functioneren wordt dan 
noodgedwongen ontheffing van de 
leerplicht gevraagd. het kind wordt 
dan in zorg geplaatst of komt thuis te 
zitten. dit terwijl de kinderen onder de 
juiste omstandigheden wel degelijk 
leerbaar zijn en ontwikkelingsmoge-

Leerbaar maar geen school 
beschikbaar? Wij gaan het 
IetsAnders DOEN! 

lijkheden hebben. dit is een situatie 
waar zowel school als ouders als over-
heid ongelukkig mee zijn. 

IetsAnders
dat moet dus anders. ietsAnders heeft 
daarom samen met LeekerweideGroep, 
onderwijspartner en gemeente het 
initiatief genomen om tot een goede 
oplossing te komen. Gemeente bergen 
heeft als eerste gemeente haar mede-
werking en financiering aangeboden. 
hiermee zijn we gestart om het  
ietsAnders te gaan dOen!
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dOen staat voor dagOpvang, educa-
tie en netwerken. binnen dit project 
bieden we kinderen en jongeren een 
combinatie van onderwijs en zinvolle 
dagbesteding aan. Op maat, per-
soonsgericht en gericht op ontwikke-
ling van zowel schoolse vaardigheden 
als sociale redzaamheid.  

een onderwijskracht zorgt voor  
de educatie. medewerkers van  
ietsAnders, begeleid door een ge-
dragsdeskundige van Leekerweide-
Groep, zorgen voor de pedagogische 
begeleiding en behandeling.
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DOEN! 

Wat doen we?
Op een locatie van LeekerweideGroep 
bieden we een combinatie van dag-
besteding en leren aan. de groepjes 
bestaan uit maximaal 6 deelnemers. 
we kijken per kind wat zijn moge-
lijkheden en behoeften zijn. Op deze 
ondersteuningsvragen maken we een 
onderwijsplan en een ondersteunings-
plan. bepalend is wat het kind aankan. 

we wisselen onderwijs op maat af met 
activiteiten die passen bij de interes-
ses en mogelijkheden van de kinderen. 
maar evenveel aandacht gaat uit naar 
hun sociaal-emotionele ontwikkeling 
en goed leren omgaan met elkaar en 
anderen.
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rust, regelmaat en gepaste mate van 
uitdaging zijn sleutelwoorden. het 
is de bedoeling dat de kinderen of 
jongeren zich veilig en op hun plek 
voelen bij ons. stukje bij beetje werken 
we aan (zelf-)vertrouwen, mogelijk-
heid om  succeservaringen op te doen 

en uitgedaagd worden om je talenten 
te benutten. want deze kinderen of 
jongeren hebben nog volop ontwik-
kelingsmogelijkheden. Alleen hebben 
zij de juiste omgeving en benadering 
nodig om deze aan te kunnen spreken. 
dOen geeft hen deze. 

doel van dOen is deelnemers weer 
vertrouwen in zichzelf en anderen te 
laten krijgen. dat maakt de weg vrij 
om met plezier te leren en kennis en 
vaardigheden op te doen. Uiteindelijk 
doel of resultaat kan zijn hen door te 
laten stromen naar een leer/werktra-
ject of naar passende dagbesteding. 
maar terugkeer naar school is ook een 
mogelijkheid. 

Resultaat

Perspectief 
op weer gewoon 
meedoen
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Meer weten?

het project dOen is onderdeel van het 
leer-/werkbedrijf ietsAnders, een label 
van LeekerweideGroep. bij ietsAnders 
is een leer- en werkbedrijf voor men-
sen met een afstand naar de arbeids-
markt of maatschappij. doelstelling 
van ietsAnders is hen weer perspectief 
te bieden en zelfvertrouwen en vaar-
digheden te kweken waardoor zij hun 
weg naar werk, werkgerichte dagbe-
steding of scholing kunnen vinden. 

het project ietsAnders dOen valt  
onder de wmo. de goedkeuring van 
en financiering door de gemeente 
waar de leerling/deelnemer woont,  
is nodig om deel te kunnen nemen 
aan het project. 

neem contact op met onze consulenten zorg en welzijn. 
U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 0229 - 57 68 68 
of mail: leekerwijzer@leekerweide.nl.

kijk ook eens op de site: www.leekerweidegroep.nl 

IetsAnders 
DOEN

Wmo
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Postbus 1  1687 zG  wognum 

Verlengde kerkweg 1  1687 cc  wognum

t: 0229 - 57 68 68 

e: info@leekerweidegroep.nl

www.leekerweidegroep.nl

een label van: 
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