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“Op mijn vorige school werd ik 
door andere kinderen gepest of 
uitgedaagd. Ik ging mezelf over-
schreeuwen, deed boos tegen 
alles en iedereen. Stiekem wilde 
ik geschorst worden, zodat ik niet 
meer naar school hoefde. Sinds 
T&L vind ik school niet meer eng.” 
Jason woont bij Plurynlocatie 
Jan Pieter Heije in Oosterbeek en 
krijgt begeleiding van Traject- & 
Leer ondersteuning (T&L).

Verschillende jongeren lopen vast op 

school. Ze worden overvraagd, zijn 

afgeleid of vinden samenwerken met 

klasgenoten lastig en houden hierdoor 

een volledig onderwijsprogramma niet 

vol. Gevolg hiervan is dat jongeren met 

tegenzin naar school gaan of zelfs stop-

pen met school. Een sociaal isolement, 

leerachterstand en wegloopgedrag liggen 

op de loer. Dat mag niet. En… dat hoeft 

ook niet! Dankzij Traject- en Leeronder-

steuning (T&L).

Maximaal leren binnen 
én buiten de klas

We bieden de informatie ook als 

gesproken folder aan. Download 

de Layar app op uw smartphone 

of tablet. Scan deze pagina met de 

Layar app en bekijk de gesproken 

folder als film. Of bekijk de film op 

www.pluryn.nl bij ‘films en folders’.



Traject- & Leerondersteuning 
Traject- & Leerondersteuning (T&L) voor-

komt dat jongeren geheel of gedeelte lijk 

uitvallen op school. Het project van 

Plurynlocatie Jan Pieter Heije en SO De 

Vaart/VSO het Vierbeek College in Ooster-

beek helpt jongeren maximaal te leren; 

in én buiten de klas. Sommige jongeren 

gaan naar de speciale T&L-klas en volgen 

daarnaast eventueel activiteiten bij T&L 

Pluryn. Anderen volgen in hun reguliere 

(V)SO-klas (gedeeltelijk) onderwijs en 

ontvangen vanuit daar ondersteuning 

van T&L Pluryn. Zit onderwijs er niet in? Dan 

zoeken we een passende dagbestedings-

plek. Ook dat is maximaal leren. 

De T&L-klas
In de T&L-klas zitten maximaal 8 jongeren 

tegelijk. Zij krijgen ondersteuning van 

een leerkracht, een onderwijsassistent 

en een trajectleider. Door de kleinschalige 

opzet en intensieve begeleiding ervaren 

jongeren minder prikkels en spanning.  

Ze voelen zich gesteund, zijn minder 

gefrustreerd en daardoor meer gecon-

centreerd. Voor jongeren is de T&L-klas een 

ideale manier om te wennen aan het (weer) 

in een klas zitten en te werken aan hun 

zelfvertrouwen. Sommigen keren na een 

kort traject terug naar een reguliere klas. 

Anderen blijven wat langer, totdat een 

geschikte (onderwijs)plek is gevonden. Er 

gaat dus geen kostbare leertijd verloren.

T&L Pluryn
Via T&L Pluryn werken jongeren gericht 

aan specifieke doelen en individuele 

competenties. Die zijn vastgesteld in een 

trajectplan. De jongeren doen verschillende 

activiteiten waardoor ze zich buiten de 

schoolbanken (verder) kunnen ontwikkelen. 

Tuinieren, zwemmen en huiswerk maken, 

dragen onder andere bij aan spannings-

regulatie, vergroten van concentratie en 

sociale vaardigheden. Deze activiteiten 

vinden plaats tijdens schooltijd. Vaak tussen 

de lessen door, als rust- of ontspannings-

moment. De begeleiding is in handen 

van trajectleiders.



Signaleren, observeren, herkennen
Leerkrachten (in de reguliere klas) en 

persoonlijk begeleiders (op de behandel-

groep) spelen een belangrijke rol bij het 

signaleren en observeren van een mogelijke 

stagnatie in de leerontwikkeling. Denken 

zij dat T&L iets kan betekenen? Dan vult 

de persoonlijk begeleider, leerkracht of 

orthopedagoog een aanmeldingsformulier 

in. Dat kan óók voor jongeren die niet bij 

Plurynlocatie Jan Pieter Heije wonen, maar 

wel vastlopen op school. Na aanmelding 

vindt er een gesprek met de betrokkenen 

plaats over de didactische en pedagogische 

invulling van het traject. Vanaf dat moment 

gaat de jongere van start om tot zijn 

maximale leren te komen!

Heb je problemen met leren?
Of ga je met tegenzin naar school?
Je kunt dan hulp krijgen.
Die hulp heet Traject en Leer ondersteuning (T&L).
Je komt bij T&L in een kleine klas.
Je werkt aan je eigen leer doelen.
Je leert er ook op een andere manier,  
bijvoorbeeld door sporten of tuinieren.
Het leren gaat vaak beter door T&L.
Daarna kun je weer naar school.
Of je gaat leren in de praktijk.

Pluryn in Oosterbeek geeft T&L.
Samen met scholen De Vaart en Vierbeek College.
Je hoeft niet bij Pluryn te wonen.
Je docent of begeleider kan je aanmelden.

Samengevat

Aanmelden
Meer weten over de aanmeldprocedure 

of over T&L in het algemeen?  

Stuur een mail naar:  

trajectenleerondersteuning@pluryn.nl

Of bel 088 - 779 29 53.
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Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, 

een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in 

gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de 

mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kunt u 

terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

	
	088	-	779	50	00

 klantenbureau@pluryn.nl

 www.pluryn.nl


