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ROSAPEDAGOGICA 

 

 

1-1-2018 Hoe is instroom-uitstroom globaal geregeld? 

 

Omdat niet iedere cliënt/ouder gebaat is bij officiële gesprekken, zoals intake gesprekken en 

evaluatie gesprekken, houdt RosaPedagogica in het proces rekening met “fasen”. Ieder fase 

kenmerkt zich door een termijn of periode (T) en specifieke activiteiten die bij die fase horen.  

 

Overlap of sneller doorlopen van de fasen is vanzelfsprekend mogelijk. 
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1.1.1│ FASE 1: Kennismaking & intake 

 

Met de ouder worden 1 of 2 kennismakingsgesprekken gehouden.  

Het eerste gesprek is vrijblijvend en informeel.  

➢ Doel: eerste kennismaking, wat speelt er globaal, laat de ouder zijn/haar “verhaal 

vertellen” 

➢ Doel mogelijkheid tweede gesprek: ouder krijgt ruimte en tijd om na te denken over 

de kennismaking, vragen die opkomen alsnog te kunnen stellen, vrijblijvend karakter 

waardoor vertrouwen kan worden opgebouwd (wegblijven van noodzakelijke 

“opgelegde” maatregel, terugbrengen gevoel van “eigen regie”) 

Indien ouder besluit het traject van Rosapedagogica te starten, worden 1-3 

kennismakingsgesprekken met de jongere ingepland. 



➢ Doel: eerste kennismaking, wat speelt er globaal, laat de jongere zijn/haar “verhaal 

vertellen” 

➢ Doel mogelijkheid tweede gesprek: jongere krijgt ruimte en tijd om na te denken over 

de kennismaking, vragen die opkomen alsnog te kunnen stellen, vrijblijvend karakter 

waardoor vertrouwen kan worden opgebouwd (wegblijven van noodzakelijke 

“opgelegde” maatregel, terugbrengen gevoel van “eigen regie”) 

 

T = 3 mnd 

1.1.2│ FASE 2: Begeleidingstraject 

 

Op basis van de zorgvraag worden de concreet praktische doelen samen met de cliënt 

uitgewerkt en vormgegeven.  

➢ Voorwaarde: cliënt kan op basis van de activiteiten zichzelf op zijn eigen tempo 

ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden.  

➢ Doel begeleiding:  

1. Ondersteuning tijdens het traject bij het vormgeven van praktisch haalbare 

oplossingen. 

2. Vaststellen wat de mogelijkheden zijn van de cliënt tijdens het traject en 

beschrijven in het evaluatieverslag 

3. Latente beperkingen signaleren, toetsen en beschrijven in het evaluatieverslag 

4. Zorgdragen voor adequate en open communicatie / verbinding met de jongere en 

zijn/haar (zorg-)netwerk 

 

Op basis van signalen en begeleidingsmomenten zullen kleinere tussentijdse 

evaluatiemomenten onderdeel zijn van de contactmomenten. Een korte vraag “vind je het zo 

nog goed gaan”, of aan de ouder: “zijn deze oplossingen nog praktisch wanneer ik er niet 

ben”, vormen een goede basis van een gelijkwaardige aanpak richting het gezinssysteem. 
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T = 6 mnd  

1.1.3│ FASE 3: Evaluatie 

In deze 6e maand vindt een meer officieel evaluatiemoment plaats.  

➢ Doel:  

1. vastleggen hoe het gaat.  

2. Iedereen heeft inspraak.  

3. Vergroten intrinsieke bijdrage van alle gezinsleden (“Neuzen dezelfde kant op”) 

4. Vaststellen wat nu nog nodig is om resultaat te bereiken en vastleggen in verslag 

5. Evaluatie, indien gewenst, breder in netwerk communiceren, 1 lijns-aanpak 

6. Vormgeven aan “wat gaan we aankomende tijd gezamenlijk doen”, vastleggen in 

verslag 
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1.1.4│ FASE 4: Vervolgen begeleiding 

In deze fase wordt op basis van de evaluatie de begeleiding vervolgt richting het afgesproken 

resultaat. 
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T = 11 mnd – 18 mnd  

1.1.5│ FASE 5: Uitstroom 

Tijdens deze fase wordt met de jongere en de ouder vastgesteld wat behaald is (a) en wat nog 

nodig is (b). Dit wordt beschreven in het verslag. Samen met de jongere en ouder zal bepaald 

worden wie en wat verder zal bijdragen aan het vervolgtraject.  

 

Indien blijkt da thet gewenst is dat RosaPedagogica langer betrokken blijft bij het gezin, zal 

fase 5 autmatisch overgaan in fase 2│ Begeleidingstraject. 

 

Indien de inzet van andere jeugdhulpverlening wenselijk is, zal RosaPedagogica alles doen wat 

mogelijk is om een “warme overdracht” te verzorgen. Dit kan zijn door gesprekken, 

verslaglegging en eventueel een nazorgtraject. 

 

Alle afspraken met betrekking tot de uitstroom zullen worden vastgelegd in het eindverslag. 

De jongere en de ouder krijgen dit verslag digitaal ter beschikking. 

Indien sprake is van definitieve uitstroom, is het mogelijk een eindgesprek/moment/acitiviteit 

in te plannen. Dit gaat altijd in overleg met de jongere en zijn/haar ouder. 
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T = max 18 mnd 

 

 


