JEUGD & OPVOEDHULP

12-18 jaar

Jeugdhulp in het Orthopedagogisch Didactisch
Centrum Rotterdam (OPDC)

Jeugdhulp in het Orthopedagogisch Didactisch Centrum
Rotterdam (OPDC)
Er kunnen allerlei oorzaken zijn voor problemen met school. Misschien heb je
ruzie met je docenten, heb je het gevoel dat niemand naar je luistert of je
begrijpt. Vaak zijn die problemen slechts van tijdelijke aard en lossen ze zich
vanzelf op. Toch kan het ook gebeuren dat de problemen blijven. In dat geval
kan een plaatsing op het OPDC helpen.
Hier gaan hulpverleners van Stek en docenten van de het OPDC samen met jou
aan het werk.

In Rotterdam zijn er 2 locaties: OPDC Noord en OPDC Zuid. Op een OPDC krijg je
onderwijs en hulpverlening. Je werkt samen met je mentor en je hulpverlener aan
je leerdoelen. Wanneer je op een OPDC geplaatst wordt, blijf je gewoon
ingeschreven op je eigen school. Je school staat in contact met de docenten van
het OPDC om te zorgen dat jij met je schoolvakken verder kunt.

HOE WERKT EEN OPDC
Wanneer je voor een OPDC wordt aangemeld, krijg je een hulpverlener
toegewezen. Samen met die hulpverlener ga je bekijken wat je doelen zijn en hoe
je daaraan kunt werken. Op een OPDC heb je één of meerdere keren per week
een afspraak met je hulpverlener. Tijdens die bijeenkomsten werk je stap voor
stap aan oplossingen voor je problemen. Soms is het nodig om nieuwe
vaardigheden te leren. Daarvoor worden zowel individuele- als groepstrainingen
gegeven. Het doel is dat je uiteindelijk je schoolopleiding met succes en plezier
kunt afronden.

SAMEN WERKEN AAN EEN OPLOSSING
Problemen oplossen doe je niet alleen. Vanuit een OPDC werken we nauw samen
met medewerkers van je eigen school en je ouders. Zowel je ouders als je
klassenmentor en de maatschappelijk werker van school kunnen aangeven wat
volgens hun nodig is om jou een nieuwe kans te geven je diploma te behalen.

AANMELDEN OPDC
Wanneer het niet goed gaat op school gaan je klassenmentor en de
zorgcoördinator eerst met de maatschappelijk werker van school overleggen
welke hulp nodig is. Soms is het beter als je even niet naar je eigen school gaat
en word je op een OPDC geplaatst.

STEK
Stek heeft met het OPDC Rotterdam een unieke samenwerkingsrelatie. Stek staat
voor ‘Hulp die helpt’. De hulp is gericht op het benutten, activeren en versterken
van jouw eigen mogelijkheden, die van je gezin en de belangrijke mensen uit
jullie netwerk.
Kijk op onze website voor meer informatie: www.stekjeugdhulp.nl

