Via BIT
Via Bovenschools Individueel Traject (Via BIT)
Een samenwerking tussen CSW, Mondia scholengroep en Educonsult Zeeland, om langdurig thuiszitten
en vroegtijdige schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen.
Doelgroep
De interventie richt zich op havo/vwo leerlingen van CSW en Mondia waar de ondersteuningsvraag
van de jongere groter is dan op de stamschool kan worden geleverd. Dit kunnen gezamenlijke cliënten
van Educonsult zijn die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet naar school gaan.
Doel
Via BIT biedt jongeren een maatwerktraject waarmee langdurig thuiszitten, afstroom of zelfs
schoolverlaten zoveel mogelijk voorkomen wordt. In samenwerking met het hele systeem wordt
bijgedragen aan het vervolgen van een succesvolle schoolloopbaan. Waar nodig in combinatie met
jeugdhulp. De jongeren krijgen dus onderwijs op maat en hulp die bij hun past. Ouders hebben
uiteraard keuzevrijheid mocht er extra hulpverlening nodig zijn.
Aanpak
Via BIT start november 2020 met drie ochtenden per week. Op de locatie aan de Nederstraat 19
kunnen de jongeren de ondersteuning en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Er is ruimte voor
circa 15 jongeren.
Ieder traject start met een intakegesprek met de jongere, ouders en de mentoren van Via BIT. Tijdens
dit gesprek worden de verwachtingen en doelen uitgesproken en samen met concrete afspraken in
een plan van aanpak opgenomen. Dit is het maatwerktraject. Dit traject wordt regelmatig geëvalueerd
met de jongeren en hun ouders. Er wordt veel waarde gehecht aan goed contact met ouders.
Daarnaast wordt er regelmatig geëvalueerd met de stamschool, zodat zij ook op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen van hun leerling.
Iedere jongere werkt op zijn/haar niveau aan een (zo volledig mogelijk) pakket van IVIO (een vorm van
afstandsonderwijs), waarbij er ondersteuning gekregen wordt van de mentoren van Via Bit. Het
streven is dat de leerlingen geen didactische achterstanden oplopen. Helaas is dat niet altijd te
voorkomen. Daarnaast is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van essentieel belang.
Doordat expertise op de werkvloer aanwezig is, is deze hulp laagdrempelig.
Plaatsing
Plaatsing binnen dit traject verloopt vanuit de stamschool via de Commissie Advies en Toewijzing (CAT)
van het Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW).

