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[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt 

te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.] 

http://www.leefstijlpraktijksalland.com/
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We richten ons op een brede doelgroep (jonge) mensen met (intensieve) ondersteuningsvragen 
(op het gebied van: autisme, ADHD, ADD, CP, E(V)MB, LVB, VG, NAH, ea). 

 

҉  Ambulante ondersteuning & Leefstijlcoaching  

҉  Begeleiding individueel (al dan niet met toezicht) en groepsbegeleiding 

҉  Trajectadvies & - coördinatie 

҉  Behandeling & Interventies 

҉  Zinvolle daginvulling in diverse vormen: (combinatie van)  onderwijs, (leren) werken en dagbesteding  

       in Raalte - Wijhe - Deventer 

       (dagbestedingsplaats - leerwerkplek - beschutte werkplek - stageplaatsen - re-integratieplek – vrijwilligerswerplek)  

 

• Schakelklas Salland voor ‘thuiszitters’ Wijhe 

• Leerwerkatelier Salland Connect   Raalte en Deventer 

• Leerwerkbedrijf DSR Food Catering  Wijhe 

• Leerwerkcafé Gastvrij SPOC   Wijhe 

• Beleefstijl Salland Concept store  Wijhe 

 

 

 

http://www.leefstijlpraktijksalland.com/
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Leefstijlpraktijk Salland 

Postadres:  
Oranjelaan 5 

8131 DA Wijhe 
 

 

Ons aanbod bij jou thuis in je vrije tijd, op school, stage, of op je werk  
 

1. Ambulante ondersteuning & Leefstijl coaching van kinderen en jongeren die wel een steuntje kunnen gebruiken omdat ze (dreigen) vast (te)lopen. 

2. Trajectadvies & -coördinatie voor de persoon zelf (én gezin)  

3. Behandeling & Interventies waaronder ‘Mijn levensverhaal’ voor https://www.qolcentre.eu/mijn-levensverhaal/ 

 

 
We werken nauw samen met het directe netwerk van de persoon zoals ouders, school ea betrokkenen 

 
 

 

 

Ons aanbod in onze eigen leer- en werkomgeving op onze locaties in Wijhe – Raalte - Deventer  
(individuele begeleiding - groepsbegeleiding - leer- werk coaching) 

 
1. Schakelklas Salland in Wijhe 

2. Leerwerkatelier Salland Connect in Raalte en Deventer (februari 2020) 

3. Leerwerkbedrijf DSR Food Catering in Wijhe (februari 2020) 

4. Leerwerkcafé Gastvrij SPOC in Wijhe (februari 2020) 

 

 
Ook hier werken we nauw samen met het directe netwerk van de persoon zoals ouders, school, werkgever ea betrokkenen 

 
 

http://www.leefstijlpraktijksalland.com/
https://www.qolcentre.eu/mijn-levensverhaal/


 

© Leefstijlpraktijk Salland | Oranjelaan 5 | 8131 DA Wijhe | tel. 0570 522 805 | www.leefstijlpraktijksalland.com | info@leefstijlpraktijksalland.com 

4 
 

 1. Schakelklas Salland 
‘Samen naar school’ 
 

2. Leerwerkatelier Salland Connect 
en LPS Leerwerkatelier  
     

3. Leerwerkbedrijf DSR Catering 
     Februari 2020 

4. Leerwerkcafé Gastvrij SPOC 
    Februari 2020 
 

Doelstelling 
 

Bieden van een (tijdelijke) 
leersituatie waarbij -met behulp 
van mediërend leren, extra zorg en 
ondersteuning- een gecombineerd 
- en individueel passend 
(beroepsgericht) onderwijs-zorg-
arrangement wordt ontwikkeld én 
aangeboden in een kleine 
groepssituatie met 1:1 momenten, 
die past bij de integrale leer- en 
ondersteuningsvragen van de 
betreffende leerlingen.  
  

- Zinvolle en leuke dagbesteding  
- Beroepsgerichte leeractiviteiten 
en werkzaamheden  
- Gerichte toeleiding naar de 
arbeidsmarkt  
 

- Zinvolle en leuke dagbesteding  
- Beroepsgerichte leeractiviteiten 
en werkzaamheden  
- Gerichte toeleiding naar de 
arbeidsmarkt  
 
 

- Zinvolle en leuke dagbesteding  
- Beroepsgerichte leeractiviteiten 
en werkzaamheden  
- Gerichte toeleiding naar de 
arbeidsmarkt  
 

Doelgroep Brede doelgroep kinderen en 
jongeren die -om welke reden dan 
ook- (dreigen) thuis (te komen) 
zitten, zonder onderwijs op school 
Het betreft kinderen en jongeren 
met (ernstige) beperkingen en 
extra ondersteuningsvragen, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
autisme, ADHD, CP, (E)MB. 
 
2019: VSO Groep vanaf 12 jaar 
2020: +  Groep tot 12 jaar 
 

- Brede doelgroep jongeren en 
volwassenen met een indicatie 
voor dagbesteding, beschutte 
werkplek of leerwerktraject 
vanwege een (tijdelijke) afstand tot 
de arbeidsmarkt  
- Stagiaires schakelklas 
 

- Brede doelgroep jongeren en 
volwassenen met een indicatie 
voor dagbesteding, beschutte 
werkplek of leerwerktraject 
vanwege een (tijdelijke) afstand tot 
de arbeidsmarkt  
- Stagiaires schakelklas 
 

- Brede doelgroep jongeren en 
volwassenen met een indicatie 
voor dagbesteding, beschutte 
werkplek of leerwerktraject 
vanwege een (tijdelijke) afstand tot 
de arbeidsmarkt  
- Stagiaires schakelklas 
 

Leeftijd 4+ 
 

14+ 14+ 14+ 

Perspectief  Individueel gericht: 
Terug naar school 
Naar een andere school 
Dagbesteding-werk-anders 
 

Mogelijkheden voor het behalen 
van vakgerichte certificaten vanuit  
de Schakelklas in samenwerking 
met (voorbereidend) 
beroepsonderwijs 

Mogelijkheden voor het behalen 
van vakgerichte certificaten vanuit  
de Schakelklas, in samenwerking 
met (voorbereidend) 
beroepsonderwijs 

Mogelijkheden voor het behalen 
van vakgerichte certificaten vanuit  
de Schakelklas, in samenwerking 
met (voorbereidend) 
beroepsonderwijs 

http://www.leefstijlpraktijksalland.com/
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Aanbod 
 
 
 
 
 
 

Formeel - en individueel gericht 
onderwijsaanbod op maat, in 
combinatie met zorg en 
begeleiding op maat 
inclusief (interne) stage voor VSO 
leerlingen 
- Salland Connect Leerwerkatelier 
- DSR Catering 
- Leerwerkcafé Gastvrij SPOC  
 

Dagbesteding  
Beschutte werkplek 
Stage  
(voorbereidend) beroepsonderwijs 
Leerwerktraject  
Werkervaringsplaats 
Vrijwilligerswerk 
 

Dagbesteding 
Beschutte werkplek 
Stage  
(voorbereidend) beroepsonderwijs 
Leerwerktraject 
Werkervaringsplaats 
Vrijwilligerswerk 
 

Dagbesteding 
Beschutte werkplek 
Stage  
(voorbereidend) beroepsonderwijs 
Leerwerktraject 
Werkervaringsplaats 
Vrijwilligerswerk 
 

Aanbod 
specifiek 

Mediërend leren  
PO-VO-SO-VSO-PRO-VMBO-MBO 
Ivio onderwijs 
Beroeps(deel)certificaten  
 

1. Meubelontwerp & Maakbedrijf   
2. Fashionontwerp & Maakatelier  
3. Fashion Styling & Fotografie 
4. Salland Connect webteksten  
5. Salland Connect webwinkel 
6. …. 
 

Catering op bestelling 
Hapjesschalen 
Buffetten-Lunches-Barbecue 
Warme afhaalmaaltijden 

Facilitaire ondersteuning DSR 
Bediening SPOC Café 
Schrijf- & Leescafé 
 
 
 
 

 

Randvoorwaarden 

Instapprofiel  Leeftijd adequate:  
- Motivatie 
- Bereidheid om te leren 
Deelgenoot willen zijn bij het 
ontwerpen van een (nieuw) 
onderwijs-zorgarrangement en bij 
de uitvoering ervan 
 

Leeftijd adequate:  
- Motivatie  
- Bereidheid om te leren 
- Belangstelling voor één van de 
richtingen 
 

Leeftijd adequate: 
- Motivatie 
- Bereidheid om te leren 
- Belangstelling voor cateringwerk 

Leeftijd adequate: 
- Motivatie  
- Bereidheid om te leren 
- Belangstelling voor facilitaire 
dienstverlening en gastvrijheid 
 

Geen specifiek instapprofiel Opties 
VSO uitstroomprofiel dagbesteding 
VSO uitstroomprofiel arbeid  
Ervaring VSO-PRO-VMBO-MBO ea  
Certificaat VCA 
 

Opties 
VSO uitstroomprofiel dagbesteding  
VSO uitstroomprofiel arbeid  
Ervaring VSO-PRO-VMBO-MBO ea 
 

Opties 
VSO Uitstroomprofiel dagbesteding 
VSO Uitstroomprofiel arbeid 
Ervaring VSO-PRO-VMBO-MBO ea 

http://www.leefstijlpraktijksalland.com/
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Indicatie 
Toewijzing 

1. Akkoord school en SWV (TLV) 
Instroom en/of tijdelijke 
constructie en gemeente/WLZ 
2. Akkoord school en SWV (TLV) 
Doorstroom en/of blijvende 
constructie (2020) en 
gemeente/WLZ 
3. (Tijdelijke) onderwijsvrijstelling 
door leerplichtambtenaar 
gemeente en akkoord gemeente 
WLZ 
 

Jeugdzorg -WMO-WLZ 
Dagbesteding 
Begeleiding individueel 
Begeleiding groep 
Behandeling 
 

Jeugdzorg-WMO-WLZ 
Dagbesteding 
Begeleiding individueel 
Begeleiding groep 
Behandeling 
 

Jeugdzorg-WMO-WLZ 
Dagbesteding 
Begeleiding individueel 
Begeleiding groep 
Behandeling 
 

Voorwaarde 1. Leerling blijft ingeschreven bij 
huidige school 
2. Leerling wordt ingeschreven bij 
de (naastgelegen) reguliere school  
3. Leerling wordt uitgeschreven en 
krijgt een (tijdelijke) 
onderwijsvrijstelling en voor deze 
periode meer-uren zorg 
 

- - - 

Financiering 1. Onderwijsuren voor betreffende 
periode door school (regionaal 
SWV) in combinatie met zorguren 
inclusief uren behandeling en 
trajectcoördinatie door gemeente 
(PGB of Light-contract) en/of WLZ 
2. Onderwijsuren door reguliere 
school (regionaal SWV) in 
combinatie met zorguren door 
gemeente (PGB of (Light)-contract) 
3. Gemeente (PGB of (Light)-
contract) 
 
 
 

Gemeente 
(PGB of (Light)-contract) 
Meerzorg (CIZ) 
UWV 
Werkgever van de deelnemer 

Gemeente 
(PGB of (Light)-contract) 
Meerzorg (CIZ) 
UWV 
Werkgever van de deelnemer 

Gemeente 
(PGB of (Light)-contract) 
Meerzorg (CIZ) 
UWV 
Werkgever van de deelnemer 

http://www.leefstijlpraktijksalland.com/
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Leersituatie Combi  individueel en kleine groep 
 

Combi individueel en kleine groep Combi individueel en kleine groep Combi individueel en kleine groep 

Begeleiding Combi individueel en kleine groep 
 

Combi individueel en kleine groep 
 

Combi individueel en kleine groep Combi individueel en kleine groep 

Locatie Schakelklas Salland 
Capellenborg - P Gebouw 
Lange Slagen 29a 
8131 DP Wijhe 
 
 

Leerwerkatelier Salland Connect 
Praamstraat 7 
8102 HM Raalte 
 
LPS Leerwerkatelier en winkel 
Lange Bisschopstraat 16 
Deventer 
 

DSR Catering  
SPOC Park Wijhe  
De Lange Slagen 29 
8131 DP Wijhe 
 

Leerwerkcafé Gastvrij SPOC 
SPOC Park Wijhe 
De Lange Slagen 29 
8131 DP Wijhe 

Personeel  Leerkracht  
Klasse assistent 
Leercoach - Leefstijlcoach 
 

Leermeester 
Leerwerkcoach 
Leefstijlcoach 

Leermeester 
Leerwerkcoach 
Leefstijlcoach 

Leermeester 
Leerwerkcoach 
Leefstijlcoach 

Groepsgrootte Max 6 
 

Max 6  
per onderdeel 
 

Max 6 Max 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leefstijlpraktijksalland.com/
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