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Fasedoelen voor alle jongeren

Maatwerk persoonlijke vakoverstijgende doelen, de acht Grepen

Maatwerk leerdoelen schoolvakken
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Fasedoelen
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Persoonlijk Plan / portfolio
ontwikkeling zichtbaar maken



Bijhouden van de ontwikkeling door de leerling zelf



26-11: In lessen praat ik wel eens tegen de anderen, maar ik heb eigenlijk tot 

nu toe nog niet uit mij zelf vragen gesteld aan de anderen in de pauzes.



maandag woensdag donderdag vrijdagdinsdag

v

v



datum:naam: Exit ticket

Gezondheid: Mentaal0000000000

Sociaal:                    0000000000
Leren:                    0000000000

Toelichting:

Gripdag

Gezondheid: Fysiek    0000000000

Reflectie, dagelijks



“Ik heb de presentatie voor 2 
mensen gedaan en 

ik was iets meer open”

“Ik heb nog nooit bij Grip zo 
lang aan het vakken gewerkt”



De Grepen









Samenwerken
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Schoolvakken !



08:30-09:30

13:30- 14.30zelfstandig

zelfstandig



M.
Jongen, 17 jaar, 
3 jaar in Nederland
2 jaar ISK – 1 jaar Vmbo- kader
1 jaar thuiszitter
Komt niet tot leren door sociale angst problematiek
Diagnose: angststoornis
In behandeling bij jeugdhulpverlening



Grip medeleerlingen 
• Samenwerkingsopdrachten
• Daily Mile
• Exposure opdrachten via coach en behandelaar
Buiten Grip
• Dag meelopen hondenuitlaatservice
• Contact jongen/man zelfde afkomst (immigrant)

Coaches 

Docenten
&



• Modules Droomberoep – LOB en 
Presenteren

• Onderwijstraject uitzetten: 
opties in beeld en na 360 graden
feedback (thuis- school- hulpverlening),
een keuze maken

• Veel aandacht voor Nederlands 
• Grepen:

• Ik ben sociaal
• Ik communiceer en presenteer
• Ik los problemen op
• Ik zoek en verwerk informatie

Docenten



• Gesprekken en opdrachten 
(exposure) m.b.t. slapen/eten enz.
en sociale contacten.

• Contacten jeugdhulpverlening/
ouders

• Daily Mile

Coaches 



Samenwerking rond deze leerling

- Ouders 
- Verzuimcoach 
- Jeugdhulpverlening
- School waar hij vandaan komt en misschien naar teruggaat, 

toetsen Nederlands en waarschijnlijk andere vakken.
- Hondenuitlaatservice (onderzoek LOB)
- Wijkteam (contact jongen met zelfde nationaliteit / vrije tijdsbesteding)
- ISK
- Vavo (optie onderzoeken)
- Leerplicht



Resultaten 

Is alle (Grip)dagen aanwezig

Komt met plezier naar Grip

Slaapt nu 6/7 uur per nacht i.p.v. 4

Heeft contacten buiten gezin
– minder geïsoleerd

Komt tot leren; Nederlands TL






