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AANMELDEN

Folder voor jongeren, ouders en verwijzers

Aanmeldingen kunnen lopen via ouders/verzorgers en/of via
de school waar de jongere op zit/zat.
Als de aanmelding via school gaat dan is deze jongere via het
zorgteam aangemeld bij het Loket. Het Loket is het orgaan
van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht die
de aanmeldingen beoordeelt.
Wanneer de ouders/verzorgers een aanmelding doen dan gaat
dit via het Jeugdteam van de wijk waar het gezin woont.
In beide gevallen vindt er eerst een kennismakingsgesprek
plaats met de gedragswetenschapper van PITSTOP.

CONTACTINFORMATIE
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Maja de Jonge, Clustermanager Oudere Jeugd: 06 - 14 65 57 27
Susanne den Hartog, Gedragswetenschapper: 06 - 23 92 15 96
Marion van Hal, Gedragswetenschapper: 06 - 10 89 45 02
Bezoekadres PITSTOP (voorheen DOJ):
Noordendijk 380
3012 AM Dordrecht
T 088 892 82 20
Kijk voor meer informatie op
www.triviumlindenhof.nl

PITSTOP
Dagvoorziening 12 – 18 jaar

PITSTOP is een voorziening voor jongeren vanaf 12 jaar die dreigen uit te
vallen op school. Jongeren die vanwege hun gedrag en omstandigheden niet
kunnen voldoen aan de dagelijkse eisen die school aan hen stelt.
Jongeren die vastlopen door bijvoorbeeld spijbelen of opstandig gedrag en
hierdoor achterstand hebben opgelopen in hun schoolwerk.
Onderwijs en zorg werken intensief samen binnen één voorziening.

PITSTOP dagvoorziening 12 – 18 jaar

WAT HOUDT PITSTOP IN?
Bij PITSTOP krijgen jongeren alle zorg en
onderwijs die ze nodig hebben om hun
schoolcarrière succesvol af te ronden.
Behoort dat niet tot de mogelijkheden
dan wordt er gekeken naar een stage of
arbeidstoeleiding.
HOE LANG DUURT HET TRAJECT?
Een traject bij PITSTOP duurt gemiddeld
3 tot 9 maanden. Samen met de jongeren
en hun ouders/verzorgers wordt een
programma opgesteld dat het best bij de
jongere past. Ook van ouders/verzorgers
verwachten we dat ze meedoen aan
trainingen zodat zij weer energie krijgen
om positief met hun kind om te gaan. Hoe
beter iedereen samenwerkt, hoe sneller
het traject wordt doorlopen.
WAT DOEN WE PRECIES BIJ PITSTOP?
Een deel van de tijd wordt besteed aan
schoolvakken en techniek, onder leiding
van een docent en een leermeester. Er is
ruimschoots aandacht voor creatieve
vormen van expressie, sport, spel en
muziek. De Rots & Water training is een
vast onderdeel van de week.
Iedere jongere heeft een mentor die
individueel met de jongere aan de slag
gaat en met elkaar maken ze een
weekprogramma. De mentor kijkt naar
het gedrag op de groep, in de vrije tijd en
binnen het gezin.
OUDERS/VERZORGERS
Het is heel belangrijk dat de ouders/
verzorgers meegenomen worden in het
traject. Daarom wordt van hen verwacht
dat ze deelnemen aan thema-avonden

‘Onderwijs en zorg binnen één voorziening’

of trainingen. Het doel hiervan is om
ouders/verzorgers sterker te maken in
hun taak als belangrijkste opvoeders in
het leven van de jongere. Er is intensief
contact tussen het team PITSTOP, ouders,
school en verwijzer. Alles moet besproken
kunnen worden, positieve ontwikkelingen
maar ook wanneer het wat minder gaat.
Zodat er samen gekeken kan worden naar
een passende oplossing.
DE MOGELIJKHEDEN VAN PITSTOP
 DE MEERPAAL
Op de Meerpaal worden de schoolvakken
gegeven onder leiding van docenten.
Tevens vinden hier de lessen in creatieve
vorming plaats, muziekactiviteiten en
Rots & Water (hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een sportzaal in de buurt).
Op deze locatie worden ook de bijeenkomsten voor de ouders/verzorgers
georganiseerd.
 DE LOODS
Op de Loods wordt veel techniek
aangeboden, zowel theorie als praktijk.
Hier kunnen jongeren kennis maken met
lassen, houtbewerking, elektrotechniek
en schilderen. Er wordt ook gewerkt aan
sociale– en werknemersvaardigheden.
 AUTOSERVICE BUIJTENHEK B.V.
Jongeren die hebben laten zien dat ze
beschikken over voldoende werknemersvaardigheden en die interesse hebben in
motorvoertuigentechniek kunnen op deze
locatie in het leerbedrijf aan de gang. Zij
mogen meedraaien in het autobedrijf om
zo te laten zien wat ze waard zijn.
 MIJNWEG
PITSTOP beschikt over de mogelijkheid
om met jongeren en hun ouders/

verzorgers een week de Ardennen in te
gaan. Mijnweg is een individuele
trainingsweek die ingezet wordt als er
nauwelijks meer vooruitgang wordt
geboekt.
VISIE
Bij PITSTOP wordt gewerkt vanuit het
competentiemodel en de methodiek
oplossingsgericht werken, naast
systeemgericht werken.
 Oplossingsgericht werken:
Dit houdt in dat er gekeken wordt wat de
jongere wil en wat hij/zij graag anders
zou willen. Er wordt niet te lang stil
gestaan bij de voorgeschiedenis, maar we
werken doelgericht naar het gewenste
eindpunt.
 Competentiegericht werken:
Er wordt uitgegaan van wat de jongere
wél goed kan. Dit gaan we versterken.
Ook bij de ouders/verzorgers wordt
gekeken wat er goed gaat en wat nog

beter kan.
 Systeemgericht werken:
Een mens staat nooit alleen, is altijd
onderdeel van een groter geheel. Daarom
heeft het niet zo veel zin om alleen met
de jongere aan de slag te gaan. De
resultaten zijn veel beter als we de
omgeving van de jongere, ouders/
verzorgers, school en soms ook de
vriendenkring in beweging brengen om met
elkaar samen te werken.
WANNEER IS HET KLAAR?
Als gezamenlijk is vastgesteld
dat PITSTOP niet meer nodig is en de
jongere weer terug op school zit of een
werkplek heeft gevonden, wordt er
afgesloten. Als dat nog niet veilig genoeg
voelt, kan de ambulante begeleider nog
een periode verbonden blijven aan de
jongere. Samen wordt afgesproken voor
hoe lang en welke activiteiten er dan
ondernomen worden en met welk doel.

