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Woontraining
bij ons op school

Woontrainings Op School

Op onze Eben-Haëzerschool wordt in de VSO woontraining gegeven.
Dit is een structureel onderdeel van ons onderwijsprogramma. Wij hechten, naast de
aandacht die er is voor werken, veel waarde aan het zo zelfstandig mogelijk wonen.
De bedoeling is dat de leerlingen binnen en buiten de school getraind worden in het
zo zelfstandig mogelijk, begeleid wonen. Ook vinden we heel waarde vol dit samen
te delen met de ouders en hierover na te denken. Ons programma is er op gericht,
dat als de leerlingen de school gaan verlaten, er verder wordt gegaan met ons programma wonen. Een heel essentieel instrument hiering is de woonvaardighedenlijst.
Bij schoolverlating wordt de laatste werkstage doorgaans ook de werkplek van de
leerling. Bij wonen is dit echter vaak anders. Het is doorgaan zo dat de leerling
vaak in een later stadium zelfstandig begeleid gaat wonen en eerst nog een aantal
jaren in de thuissituatie woont. Belangrijk is dan wel dat de ingezette woontraining dan wel doorgezet wordt thuis, zodat, als het tot zelfstandig begeleid wonen
komt een niet al te grote overgang zal zijn. Als school stimuleren we hierom ook het
logeren.
Voor ons woontrainings traject werken we nauw samen met de wooninstelling van
Siloah, De Boog, in ‘s Gravenpolder.
In deze brochure alle relevante informatie over ons woonprogramma.

Ons woontrainingstraject binnen de VSO bestaat uit drie onderdelen. Het is niet
altijd zo dat de leerlingen ook altijd alle drie trajecten doorlopen. Dit is maatwerk
en gebeurt in goed overleg met de ouders.
In het schema hiernaast is te zien welke plaats woontraining heeft in het totale onderwijsprogramma van de ZML-VSO:

wonen

werken

recreëren

woontraining/woonstage

interne stage/werkstage

schoolverlating

(zelfstandig)
(begeleid)
wonen

arbeidsplaats

Hieronder in schema het totale woontrainingstraject met de drie onderdelen.
Een belangrijke spil in het gehele traject is de woonvaardighedenlijst.

de woonvaardighedenlijst
De Zówonik tien dagenmappen die in twee jaar
worden behandeld.
Ook wordt een Woonbelangstelingstest afgenomen. (in ontwikkeling)

Woontraining Op School (WOS)

Woontraining Op Locatie (WOL)

Woontraining Op Locatie is
een woonstage met personeel van
de Eben-Haëzerschool in De Boog
in ‘s-Gravenpolder.

WoonINtegratie is een vervolg
woonstage waarbij leerlingen participeren in het woonprogramma
van Siloah De Boog in
‘s-Gravenpolder.

WoonINtegratie (WIN)

schoolverlating

thuiswonend
begeleid zelfstandig wonen

Aan de hand van onze eigen woontrainingsmethode Zówonik leren de leerlingen
in een tijdsbestek van ongeveer twee jaar, zo breed mogelijk, allerlei facetten van
het wonen. De geleerde vaardigheden worden verwerkt in de woonvaardighedenlijst.
De woonvaardighedenlijst is mede een instrument om te bepalen of een leerling in
aanmerking komt voor de woonstage.
In deze periode willen we bij de leerlingen ook een Woon Belangstellingstest afnemen. (WoBT is in ontwikkeling) Voor de laag niveauleerlingen is een pictoversie
in de maak. Hieronder kort de inhoud van de woontrainingsmethode Zówonik:
map 1

zondag

map 2

werkdag morgen en middag

map 3

werkdag avond

map 4

zaterdag

map 5

lief- en leeddag

map 6

vakantiedag

map 7

schoonmaakdag

map 8

ziek-zijndag

map 9

calamiteitendag

map 10 klussendag

woonvaardighedenlijst

Op onze woonlocatie van De Boog in ‘s Gravenpolder doen we woontraining in een
realistische wooncontext. Hier oefenen we de praktische lessen uit de Zówonik
woontrainingsmethode. We draaien dit programma als een proeftraject. We evalueren dit geregeld met de wooninstellingorganisatie Siloah. Het is de bedoeling dat
uit dit proeftraject een map komt trainingskaarten die in De Boog kunnen worden
uitgevoerd.
De vaardigheden die de leerlingen laten zien in De Boog worden bijgehouden in de
Woonvaardighedenlijst. Na elke woontraining in De Boog wordt door de leerlingen
een dagverslag gemaakt wat door de woonstagebegeleider wordt geëvalueerd.
Deze woonstage duurt 1 jaar . Na de Woontraining Op Locatie vindt er een eindevaluatie plaats met een advies van de school.

In het laatste jaar op school bieden wij het woonstageprogramma WoonINtegratie
aan. De leerlingen die het WOL-traject doen kunnen een dagdeel mee gaan draaien met de woonvoorziening. Eerst wordt een middag en avond meegedraaid en vervolgens ook een nacht.
De begeleiding vindt plaats door het personeel van Siloah, De Boog. Zij begelieden,
evalueren deze woonstage en vullen de woonvaardigheden lijst in. De woonstagedocent maakt samen met de begeleiding het eindverslag. Dit is een aanvulling op
het WOL-eindverslag. Op grond hiervan wordt een advies gegeven.
WoonINtegratie wordt in samenspraak én met uitdrukkelijke instemming van
ouders en leerling gedaan. Voor het meedraaien brengt Siloah kosten in rekening
die eventueel vanuit een PGB kunnen worden
betaald.

De woonvaardighedenlijst is het essentiële instrument om de mate van wonen van
de leerling cq. cliënt weer te geven. In de woonvaardigheden worden de vaardigheden van de leerlingen geregistreerd. Vanuit de woonvaardighedenlijst kunnen er
nieuwe leerpunten, leertracten worden bepaald. De woonwaardigheden kan fungeren als een taxatieschaal om te bepalen in welke mate een leerling cq. cliënt zelfstandig begeleid kan gaan wonen.
De woonvaardighedenlijst wordt opgestart in de eindgroepen VSO bij woontraining. De woonvaardighedenlijst wordt meegegeven met de leerlingen als zij de
school verlaten. De lijst zit dan in hun persoonlijke ordner: Ik kan het zó. Het is
fijn als dit instrument ook na de schoolperiode gaat functioneren. Dit kan zowel
in de thuissituatie als in een instelling. De lijst wordt aangevuld vanuit ons leerling volgsysteem, Parnassys. Siloah, waar wij als school een samenwerkingscontract hebben, gaat deze lijst gebruiken voor de cliënten die van onze school afkomen.

6. Lichaamsverzorging
6.1
O
O
O
O
O
O

Eten
Ik kan zelf drinken.
Ik kan zelf brood eten.
Ik kan drinken inschenken.
Ik kan mijn brood beleggen.
Ik kan mijn warme maaltijd eten .
Ik kan me aan de normale hoeveelheid eten houden.

Onze school heeft een pilotcontract met Siloah voor woonstage. Vooral met deze organisatie hebben we intensief contact over wonen.
Afhankelijk van de uitstroom, wensen van de ouders zijn er uiteraard heel veel mogelijkheden op het gebied van zelfstandig begeleid
wonen.
Hieronder een aantal organisaties die zich bezig houden met zelfstandig begeleid wonen:
Arduin-Middelburg
www.arduin.nl
De Schutse-Oud Vossemeer
deschutse.nu
Hoeve Voemakaer-Kapelle/Biezelinge
Voemekaer.nl
‘t Gors-Goes/Middelburg
Www.gors.nl
Philadelphia-Middelburg
www.philadelphia.nl
Siloah-’s Gravenpolder
www.siloah.nl
Sjaloomzorg-Tholen
Www.sjaloomzorg.nl
Andere organisatie die ondersteuning kunnen bieden zijn Agathos,
Helpende Handen en MEE-zeeland.

Voor de ouders :
O Praat vroeg genoeg met uw zoon of dochter over wonen. Denk hier vroegtijdig
over na! Doe dit samen met school en/of wooninstelling.
O Begin wonen geleidelijk, door bijvoorbeeld eerst te gaan logeren.
O Gebruik ook bij schoolverlating de Woonvaardighedenlijst van school. Ga
hiermee verder, geef het door aan de wooninstelling.
Voor de woonvoorziening/instelling
O Zijn er leerlingen van onze school, vraag naar de rode ordner Zó kan ik het
ook. Daat zit alle diploma, certificaten, eindverslagen etc. in. Maar vooral
zit daar ook de Woonvaardighedenlijst in. Met die lijst ka verder gegaan
worden.
O Vraag een woonoverleg aan met de school. Dit stellen wij zeer op prijs.

Graag….
houden we ons aanbevolen voor alle tips en
ideeën etc. om ons woonprogramma Zówonik te
verbeteren.

