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Het lukt mij niet  
om vrienden 
te maken  

en te houden.

Ik word  
zo snel boos,  

dat ik het zelf  
niet begrijp.

Ik vind het  
moeilijk om te doen  
wat volwassenen  
van mij vragen.

Ik doe dingen  
die ik niet wil,  

omdat ik geen nee 
durf te zeggen.

Eigenlijk ging ik  
nauwelijks meer  

naar school.
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Je komt tijdelijk op Schakenbosch wonen, omdat je  

ouders, je hulpverlener en de kinderrechter willen dat  

het beter met je gaat. Schakenbosch is een gesloten 

behandelcentrum voor jongeren van 12 tot 18 jaar  

met gedragsproblemen. Gesloten wil zeggen dat je  

vrijheid beperkt is. Zo kun je in een veilige omgeving  

aan verandering werken.

Werken aan je toekomst 
Het doel van de behandeling is dat je weer in de maat- 

schappij kunt wonen, bijvoorbeeld thuis of in een open 

instelling. Je werkt op Schakenbosch aan je toekomst en 

aan verandering van je gedrag. Bijvoorbeeld aan hoe je 

minder snel boos wordt. Of hoe je omgaat met je ouders  

en vrienden. 

Dit oefen je vooral in de groep waar je tijdelijk woont met 

andere jongeren. Overdag ga je naar het Schakenbosch 

College op het terrein. Je ouders leren ook om anders met 

je om te gaan. Samen met jou en je ouders spreken we af 

waaraan jullie werken.

 



4    Schakenbosch in het kort  |  Informatie voor jongeren en ouders

Wonen
Hoe ziet je dagelijks leven eruit op Schakenbosch?  
In de groep, op school én in je vrije tijd leer je  
je sterkte punten gebruiken. Je leert ook nieuwe  
vaardigheden. 
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De groep
Je woont in een groep met jongens en meisjes.  

Groepsbegeleiders leren jullie om met elkaar en met  

volwassenen om te gaan. En om afspraken na te komen. 

We maken je sterke punten sterker. En helpen je om  

zelf oplossingen te zoeken die bij je passen. 

Eigen kamer
Je krijgt een eigen kamer met een toilet en wastafel.  

In overleg mag je wat spullen meenemen om je kamer  

gezellig te maken. Wie dat aankan, mag een tv op  

zijn kamer hebben. In de gemeenschappelijke  

huiskamer staan een tv en een computer voor jou  

en je groepsgenoten. 

School
Overdag ga je naar het Schakenbosch College, de school 

op het terrein. Hier volg je een opleiding of vakken op  

je eigen niveau. Sporten en leren omgaan met elkaar  

zijn vaste onderdelen in je rooster. 

Vrije tijd
Op Schakenbosch kun je ook in je vrije tijd sporten of  

met andere hobby’s bezig zijn. Binnen en buiten is  

daarvoor volop ruimte. Ook dan leer je veel over jezelf. 

Wat doe jij bijvoorbeeld als je een wedstrijd wint of  

verliest? Of als iemand per ongeluk tegen je op loopt?
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Plan voor je toekomst
De behandelcoördinator maakt samen met jou en je ouders een plan 
voor je behandeling en toekomst. Daarin staat waar je wilt gaan  
wonen, wat je op school wilt leren en wat je in je vrije tijd wilt doen.  
En waaraan we samen gaan werken. Dat zijn je behandeldoelen.
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Gesprekken over je behandeling
Bij de opname is er een startgesprek met jou, je ouders  

en de hulpverlener die je heeft aangemeld. We praten over  

je situatie en problemen. Maar ook over wat goed gaat en  

je dromen. Belangrijke onderwerpen zijn je school, vrije tijd 

en het contact met je ouders. 

Zo komen we tot een plan waarin staat wat je wilt bereiken  

en waaraan jij en je ouders gaan werken. En hoe wij jullie 

daarbij helpen. Na zes weken volgt een tweede gesprek. 

Daarna bespreken we één keer per drie maanden hoe  

het staat met je plan: wat je hebt bereikt en waaraan je  

nog moet werken. Op basis daarvan maken we nieuwe 

afspraken.

 

Therapie en trainingen
Je werkt vooral aan je doelen in de groep en op school.  

Soms kan een therapie of training je extra helpen. Dan werk 

je met een therapeut aan je probleem. Individueel, in een 

groep of met je ouders. Therapie en trainingen zijn eigenlijk  

een extra oefenplek, waardoor je je sterker en beter voelt.  

Je leert bijvoorbeeld nee te zeggen of anders om te gaan 

met boosheid en stress.

Een speciale begeleider (ambulant begeleider/MDFT-er) 

werkt samen met jou aan de relatie met je ouders en  

de maatschappij. Meestal voeren we gesprekken met  

het hele gezin.
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Regels voor jou  
en voor ons
Als je met anderen samenwoont, zijn regels nodig. 
Ook wij moeten ons aan bepaalde regels houden,  
bijvoorbeeld over je privacy.
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Hoelang?
Een vraag van veel jongeren is: hoelang moet ik op  

Schakenbosch blijven? Hoelang je blijft, hangt af van  

hoe het met je gaat en welke doelen je hebt bereikt.  

En of er een goede woonplek voor je is gevonden. 

Zodra je het aankunt, neem je weer deel aan activiteiten 

buiten Schakenbosch. Je gaat bijvoorbeeld weer op bezoek 

bij je ouders, naar een school buiten Schakenbosch of je 

begint met een bijbaantje. We helpen je om stap voor  

stap je weg buiten Schakenbosch te vinden. Tijdens en na  

je verblijf.

Ambulant begeleider
Een ambulant begeleider helpt je om weer buiten  

Schakenbosch dingen op te pakken. Hij/zij begeleidt  

ook je ouders en beantwoordt hun vragen.

Regels
Als dat nodig is, mogen we je tijdens je verblijf op  

Schakenbosch beperken in je vrijheden. Iedere drie  

maanden bespreken we hoe het met je gaat.  

Dan maken we ook duidelijke afspraken over gesloten 

deuren, bezoek, gebruik van je mobiel en internet.  

We maken ook afspraken over het contact (bellen en  

bezoek) met je ouders. Natuurlijk zijn strenge regels  

vervelend. Maar zodra je meer vrijheden aankunt,  

bespreken we met elkaar wat je erbij krijgt. 
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Niet tevreden?
Wij vinden het belangrijk om goed naar jou 
te luisteren. Ook als er iets fout gaat of als je 
ergens ontevreden over bent.
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Dossier en privacy 
In je dossier staat je behandelplan en hoe het met je  

gaat: op de groep, op school, thuis en in therapie.  

Alleen je begeleiders, jij en je ouders mogen in je dossier 

kijken. Vanaf je zestiende hebben je ouders daar jouw  

toestemming voor nodig. Dat staat in de wet. 

We vertellen verder regelmatig aan de plaatsende  

instantie hoe het met je gaat. Hulpverleners buiten 

Schakenbosch geven we alleen informatie over je met 

toestemming van jou en je ouders. Ook zorgen we dat 

niemand anders in je dossier kan kijken.

Heb je een klacht? 
Ben je ergens ontevreden over? Bespreek dat dan  

met je begeleider. Een goed gesprek lost veel problemen 

op. Ook kunnen jij of je ouders altijd praten met de 

vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau 

Jeugdzorg (www.akj.nl). Ten slotte kun je ook een klacht 

indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie  

cliënten Schakenbosch. Over de klachtenregeling is  

een aparte folder. 
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Meer weten?
Kijk voor meer informatie op

www.schakenbosch.nl

Of neem contact met ons op.

T: 070 357 10 00

E: info@schakenbosch.nl

 

Aan de teksten uit deze uitgave mogen  

geen rechten worden ontleend.  

 

Januari 2018



O
nt

w
er

p:
 h

A
A

i, 
Ro

tt
er

da
m

  |
  F

ot
og

ra
fie

: H
an

s 
Ta

k



Een dag  
op Schakenbosch 
 
Een vaste structuur is super belangrijk voor je.  
Voor elke dag staat je programma vast.

We ontbijten samen  
in de huiskamer.

In dit gebouw zijn  de woongroepen.

Daarna lopen de jongeren  in groepjes naar school.

Je staat op de  afgesproken tijd op. 

Opstaan  
en ontbijten

Je kleedt je aan en  
pakt je schoolspullen in. 



Sporten hoort erbij. Rond 15.00 uur gaat de school uit. Daarna volg je je dagprogramma.

Bij ‘techniek’ leer je bijvoorbeeld  

om vogelhuisjes te maken.

“ Op Schakenbosch zijn er  
veel mogelijkheden voor 
sport en andere hobby’s.”

Overdag ga je naar  

de school op het terrein.

Op school 

Je volgt een opleiding  die aansluit bij je plan.



Je kunt ook gesprekken  
voeren met een psycholoog. 

Je gaat bijvoorbeeld  
muziek maken of dansen. 

’s Middags even  uitrusten op je kamer. 
Na schooltijd drinken 

we wat met elkaar. 

“ In een training leer je  
bijvoorbeeld anders om  
te gaan met boosheid.  
Of nee te zeggen.”

Je hebt een gesprek  
met je begeleider.

Na schooltijd Samen koken  
en eten



“ Op de groep, op school  
en in je vrije tijd werk je  
aan je toekomst.”

Iedereen heeft een taak. 

Na het avondeten ruimen we de tafel af. 

Je doet een spel met één  of meerdere jongeren.

Samen koken  
en eten

We koken samen... en eten daarna met  de hele groep aan tafel. 




