Schoolmaatschappelijk Werk
Met Cardea kun je verder!
Schoolmaatschappelijk Werk is voor studenten op ROC Leiden die belemmeringen
ervaren in hun schoolloopbaan. De redenen voor belemmeringen kunnen bijvoorbeeld
op psychosociaal gebied zijn. Ook kan de student een problematische thuissituatie
hebben of last hebben van faalangst.
Een jongerencoach werkt vraag- en oplossingsgericht en kijkt naar de kracht van de
student. Er wordt vooral gekeken naar oplossingen en niet alleen naar problemen.

Schoolmaatschappelijk Werk
Met Cardea kun je verder!
Voor wie?
Studenten op ROC Leiden die door allerlei redenen belemmeringen ervaren in hun
schoolloopbaan.
Hierbij kan worden gedacht aan belemmeringen zoals: faalangst, een problematische
thuissituatie, financiële problemen of op psychosociaal gebied. Ook kan er worden gedacht
aan het willen vergroten van sociale vaardigheden.

Wat houdt het in?
De student wordt door de SLB-er of de Studentbegeleider gewezen op de mogelijkheid
voor coaching. De Studentbegeleider meldt de student officieel aan bij de jongerencoach.
Studenten kunnen zelf ook contact opnemen met de jongerencoach, het officiële traject
wordt daarna ingezet.
De jongerencoach bespreekt met de student de reden van aanmelding en zijn of haar
hulpvraag. De werkwijze van de jongerencoach is vraaggericht en oplossingsgericht. Er wordt
uitgegaan van de kracht van de student. Er wordt vooral gekeken naar oplossingen en niet
alleen naar problemen.

Doelen
Het belangrijkste doel is de student, en eventueel andere betrokkenen zoals SLB-er
(Studieloopbaanbegeleider) of gezinsleden, zodanig te ondersteunen dat schooluitval wordt
voorkomen.
Dit kan door de student te begeleiden bij het vergroten van vaardigheden of door met
betrokkenen passende ondersteuning te zoeken buiten school. Bijvoorbeeld bij GGZ, Ambulant
Educatieve Dienst, Algemeen Maatschappelijk Werk of stichting MEE.
Andere doelen kunnen zijn: het begeleiden van studenten bij conflicten met medestudenten of
docenten en het consult geven aan SLB-ers en andere collega’s binnen ROC Leiden.

Hoe lang duurt het?
Schoolmaatschappelijk Werk is begeleiding op maat. De begeleiding kan bestaan uit 1 of
meerdere gesprekken meestal gecombineerd met mailcontact. Soms is 1 gesprek voldoende
om een student weer verder te helpen, een andere keer zijn er meerdere wekelijkse
gesprekken nodig met eventueel een verwijzing naar externe hulpverlening.
Trajecten kunnen daardoor kort zijn: enkele weken. Maar soms is een student gebaat bij
langer contact en duren trajecten soms maanden. Gestreefd wordt om zowel korte als lange
trajecten binnen vijf gesprekken af te sluiten.
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