
Team Thuiszitters
Met outreachende integrale 
jeugdhulp en ggz weer naar 

school

Meer informatie over deze aanpak van thuiszitters:
Elske de kanter M: 0630796587 E: e.de.kanter@altra.nl

Geen kind of jongere zou thuis mogen 
zitten zonder onderwĳs, ieder kind heeft 

recht op passend onderwĳs. Toch zitten er 
nog te veel kinderen thuis zonder enige 

vorm van onderwĳs en zonder kans om zich 
te ontplooien. 

In overleg met het Samenwerkingsverband 
bundelen Altra, De Opvoedpoli en Care 

Express de krachten om voor leerlingen die 
geen volwaardig onderwĳsaanbod hebben, 

een passende oplossing te vinden.   



Over Altra
Altra is de organisatie die jeugd & opvoedhulp en (speciaal) onderwĳs ver-
bindt. 
Kinderen, opvoeders en gezinnen met problemen zĳn het best geholpen 
met zorg die écht is verweven met de dagelĳkse omgeving: de school, de 
leraar, de ouder, het gezin, de buurt. 
Dáár zorg en begeleiding bieden is de specialiteit van Altra. 

Over De Opvoedpoli
De Opvoedpoli is er voor basis- en specialistische jeugd-GGZ en jeugd- en 
opvoedhulp aan kinderen en hun gezinnen. 
De Opvoedpoli heeft een eigen werkwĳze waarbĳ we doen wat werkt. We 
nemen alles mee in onze behandeling; psychische gezondheid, opleiding, 
wonen, werk, school en relaties. 
We bieden ondersteuning waar dat nodig is: thuis, op school of bĳ De 
Opvoedpoli. 

Over de Care Express
Bĳ de Care Express vinden jongeren de hulp die bĳ hen aansluit. Samen met 
de jongere maken we een plan voor (praktische) ondersteuning en behan-
deling. We staan naast ze en geven ze de steun die ze nodig hebben om 
hun leven weer op de rails te krĳgen. 
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Wat is nodig?
Wat is nodig om de leerling weer aan te laten haken bĳ het onderwĳs en 
wat is nodig om het onderwĳs weer aan te laten haken bĳ de leerling? Die 
vragen staan centraal bĳ onze aanpak.
Uitgangspunten: 
• Kennis van onderwĳs, jeugdhulp en GGZ bundelen.
• Samenwerken met school, ouders en alle andere betrokkenen aan  
           hetzelfde plan.
• Buiten de gebaande paden werken en doen wat nodig is.

Het team staat klaar voor
•  thuiszitters uit: 
  o    basisonderwĳs 
  o    voortgezet onderwĳs 
  o    mbo
• met complexe problemen
  o    ggz-problematiek
  o    systeemproblemen
  o    onderwĳsachterstanden
  o    leerproblemen

Integrale aanpak
Voor een integrale aanpak werken we nauw samen met het samenwer-
kingsverband, Orion en leerplicht en hebben we verschillende mensen met 
verschillende expertise bĳ elkaar gebracht. We hebben kennis in huis over:
• onderwĳs
• leerproblemen
• onderwĳsachterstanden
• systeemgerichte jeugdhulp
• diagnostiek
• cognitieve gedragstherapie
• traumabehandeling / EMDR 


