Buitenkans is voor jongeren zonder
startkwalificatie, bij wie het op school

Aanmelden
Als het op school even echt niet meer gaat kan je via jouw school aangemeld
worden voor Buitenkans. Dit gaat altijd in overleg met jou, jouw school en

even niet wil lukken. In Buitenkans krijgt

jouw ouder(s)/verzorger(s). Je kan jezelf niet aanmelden. Als je 15 jaar of

een jongere de kans om te ontdekken

ouder bent en woont óf op school zit in een van de gemeenten van Holland

wat hij/zij wil in de toekomst en om te
werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Rijnland dan kan jij aangemeld worden door jouw school (middelbaar of MBO
Rijnland), gemeente of leerplichtambtenaar. Vraag hierover meer informatie
op school, of bij de leerplichtambtenaar.
Als je niet meer op school zit en geen startkwalificatie hebt kan de gemeente
of jijzelf ook contact opnemen met het RMC, ga hiervoor langs bij de gemeente
of het RMC.
Start
Zodra wij een aanmelding ontvangen hebben, nemen we binnen een week
contact op voor het plannen van een startgesprek. In het gesprek bespreken
we wat Buitenkans jou kan bieden en wat jouw doel en motivatie is. Hierna
wordt besloten of je kan starten met Buitenkans.
Duur
Het traject van Buitenkans duurt ongeveer zes maanden. Daarna gaan de
meeste jongeren weer naar school of aan het werk. Als we denken dat hier
langer voor nodig is, wordt dit met jou, je ouder(s)/verzorgers en de
aanmelder besproken.
Schoolvakanties
Buitenkans houdt zich in principe aan de schoolvakanties. Soms komt het voor
dat we hier vanaf wijken, dit gaat altijd in overleg met jou en je

Heb je nog een vraag? Of wil je een keer
langskomen? Neem dan gerust contact op
met het team van Buitenkans

ouder(s)/verzorger(s).
Opbouw Buitenkans
Buitenkans bestaat uit een combinatie van de volgende onderdelen: stage,
afspraken met de consulent en één dagdeel in de week training. In de tijd dat



buitenkans@cardea.nl



071-7113543

jij bij Buitenkans zit volg je geen onderwijs. Juist zodat je goed de tijd hebt
om aan andere doelen te werken. Bij de training wordt je ingedeeld in een
groep met leeftijdsgenoten (dit is 1 dag per week van 10 tot 13uur).
Locatie
Het kantoor van Buitenkans zit op de Gerrit van der Veenstraat 2 in Leiden.
Hier vindt ook de training plaats.

Samen met jouw Consulent

Buitenkans

Het

startgesprek

voor

Buitenkans

heb

je samen met

je ouder(s)/verzorger(s), de

gedragswetenschapper en de consulent van Buitenkans. Deze consulent begeleidt jou ook in
de rest van het traject. Samen bespreek je aan welke punten jij tijdens Buitenkans wilt werken

Een traject bij Buitenkans bestaat uit 3 onderdelen:
➔

Contact en afspraken met jouw consulent

➔

Stage, van 24uur per week

➔

De training, van 3 uur per week

en hoe de consulent jou daarbij kan coachen. Als dit duidelijk is ga je samen opzoek naar een
stage. De consulent spreekt tijdens het hele traject met jou af op je stage, thuis of bij
Buitenkans. Zodat jullie samen kunnen werken aan het behalen van jouw doelen.

Contact met jouw netwerk
Stage
Het grootste gedeelte van de week loop je
stage bij een reguliere werkgever. Het is
de bedoeling dat je na jouw start zo snel
mogelijk minimaal 24uur per week stage
loopt, deze stage is altijd onbetaald. Dit

Training
De training is een vast onderdeel van

Buitenkans.

Iedere maand start een nieuwe module met een
nieuw thema. In de training werk je aan doelen om
uiteindelijk weer naar school of aan het werk te
kunnen gaan. De focus ligt op jezelf ontwikkelen,
meer leren over wie je bent en het vergroten van
(sociale) vaardigheden die je nodig hebt op school of
werk. De training is ook bedoeld om te kunnen
oefenen met en praten over situaties die zich op
school/stage/werk kunnen voordoen.

doe je voor je dagritme, om aan doelen te
werken en vooral ook om te ontdekken
wat je leuk vindt om te doen.
Het kan ook zijn dat je de 24 uur opdeelt
in

verschillende

stages,

omdat

De consulent houdt samen met jou contact met
mensen die voor jouw traject belangrijk zijn. Dit
bespreekt de consulent altijd eerst met jou.
In de evaluatiemomenten wordt het traject
geëvalueerd met jou, je ouder(s)/verzorger(s),
en jouw consulent. We bespreken hoe het gaat,
aan welke punten je al gewerkt hebt en wat de
nieuwe doelen zijn voor de komende periode.
Ook kijken we samen naar welke vorm van
onderwijs of werk bij jou past na Buitenkans en
hoe je daar kan komen.

je

bijvoorbeeld nog niet precies weet wat je
wilt gaan doen. Dat is allemaal goed,
zolang je in totaal minimaal 24 uur per
week stage loopt.
Een stageplaats voor Buitenkans hoeft niet

De modules van de training zijn:
Schoolvaardigheden



Werknemersvaardigheden






Leefwereld

Sociale vaardigheden


Zelfstandigheid

officieel erkend te zijn. De consulent gaat
wel samen met jou langs bij je stage om
te bekijken of het een geschikte stageplek
voor jou is. En om een stagecontract
tussen jou, de werkgever en Buitenkans te
tekenen. Ook als je gestart bent komt de
consulent regelmatig langs op jouw stage.

Team
Jij werkt samen met jouw consulent en de
trainer.
De consulent werkt samen in een team van
een gedragswetenschapper, docenten en
een leerplichtambtenaar. Samen werken
we aan een traject dat het beste bij jou
past!

