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Fotograaf Joy Mennings

“In een aanloop naar een sprong vooruit,
mag je soms ook even een stapje terug doen.”

Voorwoord
Voor u ligt de brochure van Stichting LOEK@YOU. De Stichting is opgericht en
notarieel geregistreerd op 22 april 2016 gevestigd te Veldhoven.
Het verhaal van de stichting begint met een 10-jarige jongen. Deze jongen liep al
geruime tijd vast in het onderwijs en kwam na een moeilijke periode van twee jaar
volledig thuis te zitten. Beschadigd en “minder” mens. Het systeem dat ‘de anderen’
voor hem bedachten, bood voor hem geen oplossing. Hij moest vooruit: duwend en
trekkend door het systeem heen, deskundigen keken mee, totdat het niet meer
ging. Opgebrand, een heuse burn-out door overvraging volgens de dokter.
Terugkijkend valt op dat ‘de anderen’ met de beste intenties, vooral geloof hadden
in het door hen bedachte systeem. Wij kennen deze jongen als geen ander. Wij
geloven inmiddels dat als ‘de anderen’ over de
grenzen van een systeem heen kunnen kijken en
durven te geloven in deze jongen, dat hij dan tot
veel meer in staat is dan wat ‘de anderen’ voor
mogelijk houden.
Helaas is deze jongen niet het enige kind
waarvoor dit geldt. In Nederland zitten duizenden
kinderen en/of jongeren thuis omdat er geen of
te weinig passend onderwijs voor hen geboden
wordt. Het heeft geen zin om onze kop hiervoor
in het zand te steken. Nee, er moet iets aan
gedaan worden. Stichting LOEK@YOU zet zich
met hart en ziel in voor deze doelgroep. De
lastigste situaties durven zij als echte “Lansbrekers” aan te gaan. Onze grootste
kracht is ‘out of the box’ denken.
In deze brochure zullen we meerdere situaties als voorbeeld beschrijven, zodat u
een indruk krijgt van de doelgroep waarover we het hebben.
Voor de leesbaarheid van dit document noemen we deze kinderen en/of jongeren
kind of kinderen. Voor een deel van deze kinderen is er geen onderwijsplek meer.
Deze kinderen willen, kunnen, leren en ontwikkelen zich. Alleen zijn daar soms
(tijdelijk) andere omstandigheden voor nodig dan het huidige Nederlandse
onderwijs kan bieden.
De gevolgen van het uitvallen binnen het onderwijs zijn groot. Door alle negatieve
ervaringen zijn de kinderen beschadigd in hun zelfvertrouwen. Hun gevoel van
veiligheid in de samenleving zijn ze kwijtgeraakt. Sociale contacten onderhouden
wordt steeds moeilijker als je niet op school zit. De impact op de eigen rust en de
geestelijke, lichamelijke en emotionele gesteldheid is groot. Niet alleen voor de
kinderen, maar ook voor de ouders of verzorgers van deze kinderen.
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Zij worden ernstig beperkt, worden vaak niet begrepen en moeten zich
verantwoorden binnen het systeem dat voor hun kind niet lijkt te werken. Ouders of
verzorgers moeten soms hun baan op zeggen om hele dagen voor hun kind te
kunnen zorgen.
Wij geloven vooral in een leerrecht voor alle kinderen. Door met alle betrokkenen te
kijken naar dat recht kun je nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen zien én
toepassen.
We hebben Stichting LOEK@YOU opgericht om recht te doen aan ons geloof in alle
kinderen én hun recht om zichzelf te zijn. We gunnen ze een plek die wél geschikt is
voor hen en waar ze zich veilig kunnen herstellen en ontwikkelen.

Namens het bestuur van stichting LOEK@YOU,
Mandy Mennings van Laarhoven, voorzitter.

“Je kunt je ogen sluiten voor de realiteit, maar de realiteit
doet dat niet voor jou”

Fotograaf Joy Mennings
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Onze naam
Wij hebben voor onze Stichting de naam LOEK@YOU gekozen. Ten eerste staan de
letters L O E K voor Leren Op Eigen Kracht. Stichting LOEK@YOU handelt vanuit het
principe van ‘natuurlijk leren’. Wij gaan er daarbij vanuit dat het kind weer tot leren
komt als de randvoorwaarden voldoende zijn. Meer informatie over ‘natuurlijk leren’
vindt u verderop in deze brochure.
Ten tweede staat Stichting LOEK@YOU ervoor om echt
naar de behoeften en talenten van het kind te kijken. Wij
willen het kind graag echt zien. De naam LOEK@YOU is
dan ook uit te leggen als het Engelse ‘Look at you’ (kijk
naar jou).
Het willen kijken naar jou is ook verwerkt in het logo van
de Stichting in de vorm van het oog.

Voor wie (doelgroep)?
De doelgroep van Stichting LOEK@YOU bestaat uit kinderen en jongeren van 4 tot
en met 21 jaar met een gemiddeld tot hoog IQ, waarvoor een school geen (volledig)
passend aanbod kan bieden. Vaak komt het kind niet tot leren en ontwikkeling
daardoor. Daarnaast helpt Stichting LOEK@YOU gezinnen die hierdoor “problemen”
ondervinden.
Stichting LOEK@YOU is er voor kinderen die een korte
time-out van school nodig hebben, maar is er ook voor
kinderen bij de terugkeer naar school. Daarnaast zijn
wij er voor kinderen die moeilijkheden ervaren op
school en/of (deels) uitvallen of dreigen uit te vallen
van school.
Schooluitval ontstaat meestal door psychiatrische
problemen, kinderen die wachten op opvang of een
passend aanbod, gedragsproblemen en
thuisproblematiek of een combinatie daarvan.

Fotograaf Joy Mennings

Ook kunnen angst en prikkelgevoeligheid een grote rol spelen.

Een paar voorbeelden
Janne is 7 jaar en gediagnostiseerd met kernautisme. Zij is doorgaans een rustige
meid, maar heeft moeite met het verwerken van prikkels. Op het reguliere
onderwijs raakt zij voortdurend overprikkeld door alle geluiden in de klas. Op het
moment dat Janne overprikkeld wordt, raakt zij in paniek en kan zij zich agressief
gedragen naar haar omgeving. De school is handelingsverlegen en Janne komt thuis
te zitten. Op speciaal onderwijs is er momenteel geen plek voor haar. Janne komt
terecht bij Stichting LOEK@YOU waar zij weer tot rust komt en op de veilige locatie,
in kleine groepjes, weer tot leren komt. Zij doet mee aan de talentenprogramma's
waardoor zij erachter komt dat ze een talent heeft voor dans.
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Bij Stichting LOEK@YOU wordt Janne voorbereid op het
weer naar school gaan. Op het moment dat er een plekje
voor haar is op het speciaal onderwijs, verzorgt de
vakspecialist (begeleider) van Stichting LOEK@YOU de
overdracht met haar nieuwe docenten en begeleidt haar nog
waar nodig. Inmiddels zit zij alweer 6 maanden op haar
nieuwe school waar zij veel minder vaak overprikkeld raakt,
doordat de klassen kleiner zijn, zij de ruimte heeft om zich
terug te trekken en ze strategieën heeft geleerd om beter
met prikkels uit haar omgeving om te gaan.

Fotograaf Joy Mennings

Op woensdagmiddag komt zij bij Stichting LOEK@YOU dansen. Dansen is haar
uitlaatklep geworden.

Fotograaf Joy Mennings

Hans (10) heeft 4 scholen achter de rug. Overal zijn
ze handelingsverlegen. Ondertussen is het welzijn
van Hans ernstig beschadigd. Hij heeft vele trauma’s
opgelopen waardoor hij alleen nog maar in bed kan
liggen. De zorg van Stichting LOEK@YOU wordt
ingeschakeld. De veiligheid van Hans wordt
gewaarborgd door er “te zijn” voor Hans en door
hem “te horen en te zien”. Als het welzijn verbetert
en de draagkracht van Hans wordt vergroot,
proberen de vakspecialisten (begeleiders) van Hans
hem weer in beweging te krijgen in zijn eigen
vertrouwde omgeving. Stap voor stap proberen ze
hem weer terug te begeleiden in de maatschappij.

Anne (14) is ziek geweest en heeft 2 maanden in het ziekenhuis gelegen. Nu is zij
weer thuis maar zij moet nog wel aansterken. Zij komt terecht bij Stichting
LOEK@YOU om zich in kleine stapjes weer voor te bereiden op de terugkeer naar
school. Er komt twee keer per week een vakspecialist (begeleider) van Stichting
LOEK@YOU bij haar thuis. Per keer wordt gekeken wat Anne die dag aan kan. Soms
zullen ze thuis iets ondernemen, soms zullen ze naar de locatie gaan om deel te
nemen aan de groepsactiviteit. De vakspecialist vanuit Stichting LOEK@YOU heeft
contact met de docent van Anne en heeft van een aantal vakken de methodes
ontvangen. Hierin werken zij nu regelmatig samen zodat Anne niet te veel lesstof
mist. De verwachting is dat Anne over 3 weken weer gefaseerd naar school zal
kunnen.
Jens (11) komt nauwelijks tot leren. Hij zit zo overprikkelt in de klas dat hij een
potlood tijdens de les opeet. Hij krijgt niets mee van de les en het kost hem zeer
veel moeite om iets op te pikken van de les. De docenten hebben al allerlei
aanpassingen gedaan maar niets lijkt te werken. De vakspecialisten (begeleiders)
van Stichting LOEK@YOU komen in de klas observeren. Daarna wordt er samen
gezocht naar een oplossing. Er wordt besloten om Jens wat rust te gunnen. Jens
gaat een aantal dagdelen naar de locatie van Stichting LOEK@YOU om te herstellen.
Later blijkt dat Jens een burn-out heeft. Als er weer ruimte is voor school, wordt
gewerkt aan terug keer naar school.
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Aisha (6) heeft het moeilijk op school. Uit onderzoeken is al gebleken dat Aisha een
slimme maar onzekere meid is en veel structuur nodig heeft. Aisha heeft moeite om
de lessen te volgen en dit uit zich in woedeaanvallen. Er wordt iemand van Stichting
LOEK@YOU ingeschakeld om te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt en om
zowel Aisha als haar docent te helpen hier mee om te gaan. De vakspecialisten van
Stichting LOEK@YOU komen in de klas. In overleg met de docenten krijgt Aisha een
eigen plekje in de klas waar het rustiger is. Er wordt structuur aangebracht met
behulp van picto’s. Ook wordt er met behulp van spelmateriaal gewerkt aan het
zelfvertrouwen van Aisha. Ze leert om te gaan met onzekerheden. De docent krijgt
uitleg waarom het zo belangrijk is om op deze manier met Aisha om te gaan. Ook
wordt voor de school een bijeenkomst georganiseerd waar uitleg gegeven wordt aan
de docenten wat Stichting LOEK@YOU zoal doet en hoe je uitval in het onderwijs
kan voorkomen.
Jonathan (15) zit al 2 jaar thuis zonder onderwijs.
Zijn dag- en nachtritme is weg. Het enige wat hij
op een dag doet is gamen. Een vakspecialist
(begeleider) van Stichting LOEK@YOU probeert
weer ritme binnen het gezin te krijgen. Met de
jongen wordt geoefend doormiddel van picto’s en
andere activiteiten. Stap voor stap wordt
geprobeerd om de jongen weer in beweging te
krijgen. De ouders worden gecoacht door een
gezinscoach.
Lisa (18) is op het VMBO vastgelopen, sindsdien
zit ze thuis. Ze zit al 4 jaar thuis, angstig, stil,
heeft een laag zelfbeeld, ze voelt zich alleen en
heeft geen zelfvertrouwen. In eerste instantie
heeft Lisa alleen behoefte aan een luisterend oor.
Daar steekt Stichting LOEK@YOU op in. Stap voor
stap wordt geoefend in het leggen van contacten
met leeftijdsgenoten, er worden strategieën
aangeleerd om zekerder te zijn in sociale
contacten. Verder in het traject helpt een
vakspecialist met haar loopbaan.

Fotograaf Joy Mennings

Wat wil Lisa in haar toekomst gaan doen en wat is daarvoor nodig. Door te werken
vanuit vertrouwen en een veilige basis, voelt Lisa zich weer gehoord en gezien én
maakt ze weer stappen in haar ontwikkeling.
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Wie zijn wij?
Het team van Stichting LOEK@YOU bestaat uit bestuur, vakspecialisten,
vakdocenten en vrijwilligers. Een deel van team is ook zelf ervaringsdeskundig met
de problematieken van de kinderen uit de doelgroep.
Onze specialismen liggen op allerlei gebied zoals autisme, hoog gevoeligheid,
hoogbegaafdheid, angsten, eetproblematieken, ADHD, hechtingsproblematieken,
MCDD, prikkelverwerkingsproblematieken en meervoudige diagnoses.
Wat maakt ons krachtig: wij denken out of the box, gedrag is niet snel “te moeilijk
of vervelend”, we kijken achter het gedrag, we hebben hart voor de doelgroep
thuiszitters én kinderen die extra aandacht behoeven, we durven te zeggen wat we
vinden, het welzijn van het kind staat voorop, we durven onze mening te zeggen
ook als de meerderheid anders denkt, we helpen ouders/opvoeders echt.

Vrijwilligers
Stichting LOEK@YOU werkt samen met vele vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden
ingezet bij de verschillende vrijwilligersprojecten die de stichting organiseert.

Vakspecialisten, vakdocenten en studenten
Onze vakspecialisten en vakdocenten hebben verschillende
expertises en achtergronden, zoals”: basisschool- en voortgezet
onderwijsdocenten, omgangskundedocenten, (ortho-)pedagogen,
psychologen, gezinscoaches, hondencoaches, beeldende
kunstdocenten en sportdocenten. De uitgebreide informatie over
de verschillende expertises kunt u lezen op de website van
Stichting LOEK@YOU.
Stichting LOEK@YOU vindt het belangrijk dat studenten goed opgeleid én begeleid
worden. Stichting LOEK@YOU is daarom een opleidingsinstituut én erkend
leerbedrijf. Studenten draaien volwaardig in het team mee en doen alle
voorkomende werkzaamheden. Uiteraard onder deskundige begeleiding.
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Visie en Missie
De visie en missie van Stichting LOEK@YOU zijn met alle zorg geformuleerd en tot
stand gekomen. Ze omvatten alles wat Stichting LOEK@YOU wil zijn.

Missie
Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op school óf kinderen die in die
uitzonderlijke situatie zitten, waarin zij niet mee kunnen doen in het onderwijs,
biedt Stichting LOEK@YOU de mogelijkheid om te Leren Op Eigen Kracht. Daarbij
gaan welzijn en ontwikkeling hand in hand.

Pedagogische visie
Wij vinden het belangrijk dat ieder mens zichzelf mag zijn, ook als een kind gedrag
laat zien wat voor ‘de samenleving’ als niet gewenst of als moeilijk wordt gezien. In
onze ogen is gedrag slechts een uitlaatklep, wat door bepaalde redenen, op ‘een
wat onhandige manier’ wordt geuit. Het gedrag is meestal niets meer dan een
signaal wat wordt afgegeven. Het is een signaal dat er (nog) niet voldoende wordt
aangesloten bij wat het kind nodig heeft. We
zien het als onze taak om wel de aansluiting
bij de werkelijke behoeften van het kind te
vinden. Signalen van ongenoegen neemt
Stichting LOEK@YOU altijd serieus. We vinden
het belangrijk om zonder oordeel, maar juist
op een nieuwsgierige manier, naar het kind te
kijken. Wie is het kind achter het gedrag?
Kijken en luisteren vanuit openheid, zonder
oordeel en reageren vanuit empathie zijn de
basis van ons handelen.
Fotograaf Joy Mennings

We handelen vanuit rust en nemen de tijd
voor elk kind. Op deze manier krijgen we de kans om elkaar beter te leren kennen
en creëren we de mogelijkheden om een relatie op te bouwen, waardoor verbinding
ontstaat. Wij denken dat dit nodig is om kinderen gezond en veilig op te kunnen
laten groeien én om de eigen kracht van het kind op deze manier terug te vinden.
Belangrijk is dat het welzijn van het kind verbetert. Dan pas ontstaat er ruimte voor
ontwikkeling en kan er actiever en ontwikkelingsgericht worden gewerkt. Daarbij
focussen we op de talenten van het kind, waardoor succeservaringen elkaar kunnen
opvolgen. We onderzoeken wat het kind nodig heeft en kijken daarbij naar
meervoudige intelligenties en leerstijlen. We kijken waar beweging is bij het kind,
waardoor in onze ogen Leren Op Eigen Kracht mogelijk wordt.
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Visie op inhoud
Bij Stichting LOEK@YOU staat het kind centraal, maar wij zijn meer dan een
cliëntgerichte organisatie. Wij doen het anders. Wij proberen een maatwerk zorgen onderwijsstructuur rondom de cliënt te creëren samen met anderen:
professionals, instellingen en faciliteiten.
Wij gaan in gesprek met ouders en indien mogelijk met het kind om erachter te
komen waar de behoeften liggen. De eerste periode zijn we vooral bezig met de
relatieopbouw tussen begeleider(s) en kind. Dit betekent: observeren, luisteren en
hieraan gerelateerd signaleren. Het kind kan zich op deze manier weer wat veiliger
gaan voelen. Pas daarna maken wij een plan op maat.
De diensten die Stichting LOEK@YOU aanbiedt, zijn altijd afgestemd op wat het kind
nodig heeft. We bieden dus altijd maatwerk. Dit doen we zowel voor kinderen die
het moeilijk hebben op school, als voor kinderen die al thuis zitten en/of geen
onderwijsplek meer hebben.
Onze rol is verbindend, faciliterend en richtinggevend.
Belangrijk daarbij zijn de uitgangspunten dat:
▪
▪

Er continuïteit in begeleiding wordt geboden over de domeinen zorg en
onderwijs heen.
Er omstandigheden kunnen zijn waarbij, in de ontwikkeling, soms een stapje
terug mogelijk kan zijn om een sprong vooruit te maken.

Fotograaf Joy Mennings
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Natuurlijk leren
Stichting LOEK@YOU werkt vanuit de
basisprincipes van het Natuurlijk Leren.
Natuurlijk Leren betekent leren vanuit
intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie
betekent dat motivatie ontstaat vanuit een
behoefte tot zelfontplooiing. Je zou ook
kunnen zeggen dat intrinsiek gemotiveerde
activiteiten, activiteiten zijn die iemand in
zichzelf plezier geven. Deze activiteiten
worden beïnvloed door een krachtige
leeromgeving. Het resultaat van leren
vanuit intrinsieke motivatie is dat het
leerrendement hoog is en gepaard gaat met
veel plezier en voldoening.

Fotograaf Joy Mennings

Intrinsieke motivatie
Om een kind of jongere optimaal te kunnen laten ontplooien is een veilige en
krachtige leeromgeving nodig. Met ‘veilig’ bedoelt Stichting LOEK@YOU, dat
kinderen en jongeren zowel fysiek als emotioneel veiligheid ervaren en ze zich
geborgen en gewaardeerd voelen. Dit draagt bij aan de intrinsieke motivatie.
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Krachtige leeromgeving
Een krachtige leeromgeving is:
▪
▪
▪
▪

Een omgeving waarin veel interacties mogelijk zijn (het sociale aspect van
leren);
Een omgeving die zo écht mogelijk is (leren in de context);
Een omgeving waarin leerlingen kunnen beschikken over de ‘kennisrijkdom’
die in de huidige maatschappij aanwezig is;
Een omgeving waar begeleiders erop gericht zijn leren te faciliteren zonder
druk uit te oefenen tot leerprestaties.

Bij een krachtige leeromgeving hoeven we ons niet te beperken tot schoolsituaties.
De krachtigste leeromgeving is de maatschappij zelf.
Voorbeelden van Natuurlijk leren/ervaringsleren:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leren in en van de natuur;
Wandel coaching;
Sociale vaardigheden opdoen in de maatschappij;
Samenwerking met zorgboerderij (in toekomst certificaten behalen);
Leren op de computer, door aan te sluiten bij de behoeften van het kind;
Kijkje bij de bakker en spelenderwijs leren;
Leren door mee te doen met workshops en talentprogramma’s.

Fotograaf Joy Mennings
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Wat bieden wij?
Stichting LOEK@YOU biedt zorg én ontwikkelt en begeleidt ook vele
vrijwilligersprojecten.
De individuele begeleiding (zorg) is bedoeld voor kinderen met problemen op
school, die vastgelopen zijn in het onderwijs of zelfs thuiszitten. De Stichting gaat
uit van een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee mag doen. Mee mogen
doen, maar vooral ook mee kunnen doen vanuit je eigen kracht is erg belangrijk
voor kinderen. Volgens ons is, om mee te kunnen doen, soms tijdelijk of blijvend
iets extra’s nodig.
Om dit meedoen mogelijk te maken heeft Stichting LOEK@YOU een aantal
vrijwilligersprojecten ontwikkelt. Deze worden gedurende het jaar uitgevoerd. De
vrijwilligersprojecten zijn een aanvulling op de zorg die Stichting LOEK@YOU biedt.
Dit extra’s wordt gecreëerd met behulp van vrijwilligers in de rol van ‘educatiemaatje’. De activiteiten worden zo ontworpen en uitgevoerd, dat ze aansluiten bij de
interesses van de kinderen. Zo proberen wij ontwikkeling te stimuleren op een
manier die past bij het kind op dat moment. Vrijwilligers helpen een kind om zijn of
haar talent te ontdekken.

Activiteiten
Stichting LOEK@YOU biedt onderstaande activiteiten aan:

Ontmoet-en-doet ruimte
Bij locatie Heuvelstraat is een ontmoet-en-doet ruimte. Dit is een veilige en
inspirerende omgeving waar kinderen samen met anderen (educatieve) activiteiten
kunnen ondernemen (Doet-ruimte). Soms is gewoon samen kunnen zijn voor de
doelgroep al een ontwikkelingspunt in de weg naar participatie (Ontmoet-ruimte).
Kinderen in de doelgroep raken vaak in een sociaal isolement en daardoor wordt de
sociale ontwikkeling mogelijk vertraagd. De ontmoet-en-doet ruimte draagt bij aan
het voorkomen van een sociaal isolement. Er is een kinder- en jongerenruimte.

Atelier en ICT/educatie ruimte
Bij locatie de Heuvelstraat is een ruimte waar kinderen kunnen werken aan hun
creativiteit, ICT en schoolse vaardigheden.

LOEK@TALENT – Educatieve programma’s
De doelgroep van Stichting LOEK@YOU krijgt minder stimulering, omdat ze niet
naar school kunnen of omdat school soms moeilijk is en de ontwikkeling gehinderd
wordt. Wij scheppen de voorwaarden voor deze kinderen, zodat ze toch kleine
stapjes kunnen maken in hun ontwikkeling en zelfredzaamheid. Dit doen we door op
zoek te gaan en te kijken naar de talenten van het kind. De doelgroep van Stichting
LOEK@YOU heeft vaak veel negatieve ervaringen opgedaan in de maatschappij.
Door te kijken naar wat ze wel goed kunnen en ze hierin te stimuleren, kunnen ze
positieve ervaringen opdoen. Wij werken daarom ook met vrijwilligers die hun eigen
talenten hebben en deze over willen dragen aan de kinderen.
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Enerzijds zullen onze vrijwilligers activiteiten aanbieden om de kinderen hun
talenten te laten ontdekken, anderzijds zullen vrijwilligers activiteiten ontwerpen om
bij de interesses van de kinderen aan te sluiten.
Bij LOEK@TALENT worden leerzame, educatieve activiteiten georganiseerd die
GRATIS toegankelijk zijn. De activiteiten richten zich op de leeftijd van 4 t/m 21
jaar.
Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen deelnemen. Het maakt
daarbij niet uit of het kind wel of geen individuele begeleiding krijgt van
LOEK@YOU.
Voor kinderen en jongeren die begeleid worden vanuit de individuele begeleiding is
LOEK@TALENT van wezenlijk belang tijdens de terugkeer naar school.
Vakspecialisten (begeleiders) zullen nauw samenwerken met de vrijwilligers van
LOEK@TALENT. Kunnen deelnemen aan LOEK@TALENT is een “sprong vooruit” in
het ontwikkelproces van een kind.
De activiteiten van LOEK@TALENT
vinden plaats in de regio van
Veldhoven, maar kinderen en
jongeren van wat verder weg
mogen ook deelnemen. De
groepjes zijn klein, maximaal 6
kinderen en/of jongeren.
De activiteiten die georganiseerd
worden, zijn heel wisselend van
aard en worden voornamelijk
geleid door vrijwilligers. Zij
proberen op een
Bron Eindhovens Dagblad: Niek Heijnen (11) leert de fijne
kneepjes van het dj-vak van DJ Braille.
ontwikkelingsgerichte manier te
denken, te kijken en te handelen.
Dit alles met de focus op het versterken van kennis, bekwaamheden en kwaliteiten
van de kinderen en jongeren.
Het doel van de activiteiten van LOEK@TALENT is kijken naar wat kinderen en
jongeren wel kunnen. Kinderen doen positieve ervaringen op. Begeleiders
stimuleren de ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Begeleiders helpen bij het
(her)ontdekken van interesses en het uitproberen van activiteiten. Dit alles heeft
een positieve invloed op de maatschappelijke positie, de culturele ontplooiing en het
grip krijgen op de eigen koersbepaling. LOEK@TALENT is een vrijwilligersproject van
Stichting LOEK@YOU.
Bij bepaalde activiteiten willen wij ook andere kwetsbare doelgroepen betrekken, te
denken valt aan ouderen, gehandicapten en zieken. Dit bevordert ontmoeting en
vergroot de leefwereld van deze groepen.
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Wij bieden talentprogramma's aan op het
gebied van:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Techniek
Dans
Creativiteit
Toneel
Scheikunde/natuurkunde
IT
Koken
Sport
Kunst
Zorgen voor een ander
Multiculturele samenleving
Enz.

LOEK@TALENT heeft een eigen Facebookgroep:
https://www.facebook.com/groups/1994714894093323/

Educatie-maatjes
Educatie-maatjes betreft het organiseren van educatieve activiteiten voor de
doelgroep, waarbij vrijwilligers (educatie-maatjes) ondersteuning bieden tijdens de
uitvoering van de activiteiten. Bij de educatieve activiteiten wordt
ontwikkelingsgericht gewerkt.

Vierplezier
Onze doelgroep wordt door de omstandigheden waarin zij verkeren, uitgesloten van
activiteiten die voor schoolgaande kinderen vanzelfsprekend zijn. Denk hierbij aan:
het vieren van feestdagen, schoolreisje, sportdag etc. Door deze activiteiten samen
met de kinderen, jongeren en onze vrijwilligers te organiseren, dragen we bij aan
het voorkomen van een sociaal isolement. Deelname aan deze activiteiten is van
wezenlijk belang. Er wordt geoefend met sociale vaardigheden en om in groepen te
zijn. Het is waardevol om mee te doen, men voelt zich vaak “meer mens” na het
deelnemen aan deze activiteiten.

LOEK@SUMMER en LOEK@WINTER- Prikkelarme
vakantieprogramma’s
Veel kinderen met een beperking of kinderen die extra zorg nodig hebben, kunnen
niet meedoen met georganiseerde
zomeractiviteiten. Stichting LOEK@YOU
organiseert voor deze kinderen zomer- en
winterdagactiviteiten waar zij wél aan mee
kunnen doen. Centraal in deze activiteiten
staat de natuur, rust, ontdekken, plezier en
ontmoeten. Het is belangrijk voor kinderen om
deze ervaringen op te kunnen doen. Het is
helpend voor de ontwikkeling van een kind.
Fotograaf Joy Mennings
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Voorbeelden van activiteiten die we aanbieden tijdens deze zomer- en
winterdagactiviteiten zijn:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Creatieve activiteiten in kleine groepjes
Natuurontdekkingstochten
Gezonde activiteiten, zoals kinderyoga in kleine groepjes
Muziekactiviteiten, zoals djembé
Dansactiviteiten voor kinderen
Spelactiviteiten
Sportactiviteiten

LOEK@SUMMER en LOEK@WINTER hebben een facebookpagina:
https://www.facebook.com/groups/150745665721183/

Vrijwilligersparticipatie
Iedereen heeft talent en we willen talenten van verschillende groepen combineren.
In het verlengde van onze doelgroep (thuiszitters) willen we ook de volwassen
‘thuiszitters’ in Veldhoven en omstreken bereiken. Men kan dan denken aan
volwassenen die om wat voor reden dan ook niet mee kunnen doen op de
arbeidsmarkt (denk aan burn-out, ziekte, stoornis etc.). Binnen Stichting
LOEK@YOU kunnen deze mensen hun talenten vrijwillig inzetten om op die manier
bij te dragen aan inclusie van onze doelgroep en om naar eigen kracht weer (meer)
te participeren binnen de samenleving. Het bevorderen van zelfvertrouwen, het
zinvol bezig zijn en waardering van beide doelgroepen staat hierbij centraal.

LOEK@US - Gezinsprogramma
LOEK@US is een initiatief vanuit Stichting LOEK@YOU en is bedoeld voor het hele
gezin. Binnen het project LOEK@US valt de ouderkamer. Hiermee creëert de
Stichting een ontmoetingsmogelijkheid voor ouders en verzorgers.
De ouderkamer is bedoeld voor alle ouders en opvoeders die te maken hebben met
(ernstige) moeilijkheden op school of de thuiszittersproblematiek.
Ouders kunnen veel steun aan elkaar hebben als ze onderling hun ervaringen delen
en praten over de problemen die ze tegenkomen. “Ineens merk je dat je niet de
enige bent.”
De ouderkamer is een plek waar ouders en/of verzorgers onder het genot van een
kopje koffie of thee, elkaar ontmoeten en met elkaar
van gedachten kunnen wisselen. Er is ruimte voor het
opbouwen en onderhouden van een netwerk en sociale
contacten. Er worden soms activiteiten georganiseerd,
informatie uitgewisseld en kennis opgedaan. Daarnaast
worden ouders ondersteund door de begeleiders van
de ouderkamer. Dit is een vast team dat bestaat uit
vakspecialisten (soms ervaringsdeskundigen) en soms
een stagiaire.
Op de eerste dinsdag van de maand afwisselend van 09.30u tot 11.30u of van
19.30u tot 21.30u. Kijk op onze website voor de exacte tijden.
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In de week van de thuiszitters organiseert Stichting LOEK@YOU een jaarlijkse
thema-avond voor ouders en opvoeders. De thema’s die aan bod komen zijn
wisselend van aard maar altijd relevant. De datum van de thema-avond wordt in de
loop van het jaar bekend gemaakt.
Jaarlijks wordt een gezellige kerstactiviteit gepland. De invulling van de avond wordt
in de loop van het jaar bekend gemaakt.
In het kader van lotgenotencontact heeft Stichting LOEK@YOU ook een besloten
facebookpagina. Hier wordt lief en leed gedeeld met elkaar:
https://www.facebook.com/groups/1781053915447760/

Voorlichting en preventie
Stichting LOEK@YOU geeft voorlichting. Het doel van het project Voorlichting en
Preventie is om de positie van kinderen en
jongeren structureel te verbeteren. Dit doen we
door verbindingen te leggen en samen te
werken met andere professionals (in
bijvoorbeeld zorg en onderwijs). Stichting
LOEK@YOU ontwikkelt voorlichtingswerkvormen
en past dit vervolgens toe bij de kinderen,
jongeren en andere betrokken partijen. Deze
activiteiten richten zich met name op een
structurele bijdrage aan zelfredzaamheid op
langere termijn door o.a. preventie en
signalering.

Gespecialiseerde individuele begeleiding
De Stichting heeft ook mogelijkheden om individuele begeleiding voor kinderen in
het kader van de Jeugdwet (PGB, soms maatwerktrajecten of gelden uit het
passend onderwijs) te organiseren, waarbij zorg en onderwijs elkaar versterken.
Als een kind thuis komt te zitten van school, dan zie je vaak dat er vanuit de
beperkingen van een kind gewerkt wordt. Er wordt vaak gezegd: ‘Dit kan hij niet en
dat kan hij niet’. Er ontstaat vaak een negatieve flow. Stichting LOEK@YOU werkt
vanuit de mogelijkheden van een kind. Ieder kind heeft talenten en kwaliteiten,
alleen zijn ze door de omstandigheden vaak zoekgeraakt. Door aandacht te geven
aan zaken zoals zelfvertrouwen opbouwen, talenten en behoeften te ontdekken en
het zelfbeeld te verbeteren, werkt Stichting LOEK@YOU eraan dat het kind
uiteindelijk weer in een positieve flow komt.

De stichting doet dit door ondersteuning te bieden op drie vlakken. We bieden
ondersteuning thuis aan als een kind thuis zit van school. We bieden ondersteuning
op school aan ter voorkoming van uitval en na terugkeer naar school en we bieden
ondersteuning op een locatie van Stichting LOEK@YOU aan. Onze locatie in
Veldhoven is een veilige locatie waar een kind tot rust kan komen, aan zelfinzicht,
talenten en behoeften kan werken. De veilige locatie kan men ook zien als
tussenstation. Als een kind thuis komt te zitten, is de stap naar school toe
regelmatig heel erg groot. Door een tussenstation te creëren, wordt de eerste stap
al een stuk kleiner gemaakt, waarna de volgende stappen makkelijker kunnen
worden genomen. Daarnaast creëert Stichting LOEK@YOU tussen de verschillende
stappen in: flexibiliteit. Er is ruimte om mee te bewegen met het kind. Gaat het een
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dagje niet zo goed, dan vindt de begeleiding thuis plaats. Gaat het goed dan gaan
we samen naar de locatie van Stichting LOEK@YOU. Natuurlijk hopen we dat het
kind uiteindelijk volledig op de locatie kan blijven of op school. Men kan het ook
andersom invullen. Een kind valt uit op school, maar kan door de tussenstap bij
Stichting LOEK@YOU naar de locatie komen terwijl het anders thuis zou komen te
zitten. Hierdoor is de stap terug naar school vele malen kleiner.

Voorbeelden van begeleidingsvormen of hulp vanuit Stichting LOEK@YOU:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Observatie, signalering, begeleiding en advies voor de leerling die
moeilijkheden ondervindt of dreigt uit te vallen
Schoolbezoek en begeleiding van een schaduwcoach
Co-teaching
Hulp bij het opstarten auti-klas
Gezinscoach
Hulplijn bij moeilijke opvoedsituaties
Vakspecialist/vakdocent/begeleider voor het kind
Begeleiding bij specifieke kantelsituaties van het kind zoals de overgang van
groep 3 naar 4, rond de cito toets, overgang primair onderwijs naar
voortgezet onderwijs, brugklas, rond de examentijd, overgang voorgezet
onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs.
Educatieve interventies
Tijdelijk traject om vaardigheden te ontwikkelen, op locatie of op school bij
bijvoorbeeld sociale vaardigheden, agendagebruik, plannen en organiseren.
Ontdekken eigen mogelijkheden, talenten en het toekomstperspectief.
Individuele begeleiding op basis van natuurlijk leren, bijvoorbeeld bij
schorsing van een leerling.
Als tussenjaar om te ontdekken wat je talenten zijn en wat je daadwerkelijk
in de toekomst wilt gaan doen.
Als rustplek, als tussenstation, op weg naar school, arbeid of dagbesteding.
Psycho-educatie bij verschillende diagnoses.
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Werkwijze
Als ervoor gekozen wordt om professionele zorg in te schakelen van Stichting
LOEK@YOU, dan werken we met onderstaand ontwikkelingsplan. Het
ontwikkelingsplan lees je van onder naar boven.
Samenvatting:
▪
▪
▪
▪
▪

Het kind is leidend.
Welzijn van het kind staat altijd voorop.
Als het welzijn geborgd is, kan aan schoolse vaardigheden gewerkt worden.
Als school- of arbeidsvoorwaardelijk gedrag wordt vertoond, gaan we
integreren.
Eén kind, één plan dus alle betrokken partijen nemen verantwoordelijkheid en
hebben een aandeel in het ontwikkelplan.
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Bekostiging van activiteiten en
diensten
Het merendeel van de activiteiten van Stichting LOEK@YOU zijn
vrijwilligersprojecten en maar een klein deel van de activiteiten betreft professionele
diensten.

Vrijwillige activiteiten
Bij Stichting LOEK@YOU werken, zoals eerder besproken vele vrijwilligers, maar ook
ieder (professioneel) teamlid welke bij Stichting LOEK@YOU is aangesloten doet
minimaal 24 uur per jaar vrijwilligerswerk.
Voor de bekostiging van de vrijwilligersprojecten is de stichting afhankelijk van
giften en subsidies.
Stichting LOEK@YOU is een ANBI-stichting.

Professionele begeleiding
De doelgroep van Stichting LOEK@YOU vraagt ook om professionele begeleiding en
ondersteuning. Deze ondersteuning kan particulier bekostigd worden, met een PGB
of middels passend onderwijsgelden.

Fotograaf Joy Mennings
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Vakanties
Begeleiding tijdens schoolvakanties is in overleg.

Beleid bij ziekte
Stichting LOEK@YOU kenmerkt zich door kleinschaligheid. Een groep vakspecialisten
en vrijwilligers werken tezamen als kleine organisatie.
De professionele begeleiding van een kind gebeurt door de vakspecialisten of
vakdocenten (begeleiders). Ons uitgangspunt is een kind te begeleiden met twee
vakmensen. Ons uitgangspunt is ook, dat vertrouwen en verbinding tussen kind en
begeleider(s) moet groeien. Vanwege de veiligheid en de vertrouwensband is
vervanging vaak niet haalbaar en wenselijk.
Mocht vervanging toch wenselijk zijn, dan worden de mogelijkheden voor
vervanging in eerste instantie met de vakspecialist besproken.
In de praktijk betekent dit: bij ziekte neemt de vakspecialist van het kind direct
contact op met de ouders/opvoeders. Indien de vakspecialist van het kind afwezig is
door ziekte, dan zal er in principe geen sprake zijn van vervanging. Mocht het kind
in de praktijk al wel begeleiding krijgen van twee verschillende begeleiders, dan is
het mogelijk dat begeleider 1 vervanging vraagt aan begeleider 2.
Natuurlijk streven we zoveel mogelijk naar continuïteit. Bij langdurige ziekte (en ook
zwangerschap) zal er gezocht worden naar een passende oplossing binnen de
Stichting.
Indien het kind (door de ouders) zich ziekmeldt of zich afmeldt om andere redenen,
dan dient dit op tijd te gebeuren, maximaal 24 uur van tevoren. Zo niet, dan
wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Fotograaf Joy Mennings
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Vervoer
Gezien de kleinschaligheid van Stichting LOEK@YOU is het niet mogelijk dat er
vervoer geregeld wordt door Stichting LOEK@YOU naar de locatie van Stichting
LOEK@YOU. Het uitgangspunt is dat ouders/opvoeders het kind halen en brengen of
dat een kind zelfstandig reist.

Fotograaf Joy Mennings

LOEK LIFE Nieuwsbrief
Vier keer per jaar wordt er een informatieve nieuwsbrief uitgebracht. Deze heet
LOEK LIFE. Ouders/opvoeders die zorg ontvangen vanuit Stichting LOEK@YOU
ontvangen deze nieuwsbrief automatisch. Bent u ouder en wilt u de nieuwsbrief niet
ontvangen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door. Bent u geen ouder en u toch
graag onze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich hiervoor opgeven via de website
“knop nieuwsbrief.”

Klachtenprocedure
Stichting LOEK@YOU heeft een eigen klachtenprocedure. Informatie hierover is te
vinden op de website bij downloads.

Clientraad
Stichting LOEK@YOU heeft een cliëntraad. Wilt u aansluiten bij de cliëntraad, neem
dan contact met ons op via info@lerenopeigenkracht.nl
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Adviescentrum Thuiszitters
LOEK@YOU onderhoudt contacten met Advies Centrum Thuiszitters (ACT). Het ACT
vraagt aan iedere ouder die een kind heeft dat niet voltijd naar school kan om een
vragenlijst in te vullen zodat ze kunnen inventariseren hoeveel thuiszitters er in
Nederland zijn en wat goed en wat niet goed gaat in Nederland betreffende zorg en
onderwijs. Via onderstaande link kunt u naar de vragenlijst gaan. Als u de
vragenlijst invult is het handig te vermelden dat uw kind bij Stichting LOEK@YOU
zit/gaat komen.
https://goo.gl/TDTfoQ

LANSbrekers
Stichting LOEK@YOU is aangesloten bij de groep LANSbrekers. Vanaf een afstand
bekeken, lijken LANSbrekers precies hetzelfde als alle andere leerkrachten,
docenten, ouders, leerplicht- of beleidsambtenaren, RMC-consulenten, (intern)
begeleiders, assistenten, bestuurders, directeuren, coördinatoren, wethouders of
alle anderen die zich inzetten om kinderen passend onderwijs te bieden. En dan
vooral die kinderen en jeugdigen waarvoor passend leren, een diploma of een
arbeidskwalificatie niet vanzelfsprekend zijn. Dit geldt voor heel veel mensen in
Nederland, zeker niet alleen voor LANSbrekers. Ook hebben LANSbrekers niet per
se meer kennis en ervaring dan anderen en gaat het hier niet om een nieuwe
functie of organisatie in het onderwijs. Wat hen anders maakt is hun attitude
tegenover thuiszitten: thuiszitten, hoe kort dan ook, is voor LANSbrekers per
definitie geen optie.
Het bijzondere van LANSbrekers is dat zij de lat telkens
weer wat hoger leggen in hun strijd tegen thuiszitten.
Hoe? Door met hart en ziel de lastigste situaties te
omarmen waarin kinderen of jeugdigen zich kunnen
bevinden. Door steeds vandaag in een situatie een
oplossing te brengen, waar dat gisteren nog niet werd
geprobeerd, want te uitdagend of zelfs onmogelijk leek.
Door krachttoeren te verrichten dus. Met als belangrijkste
toetssteen ‘passend leren en meedoen naar vermogen
realiseren voor de betrokken kinderen en jeugdigen’. Zo brengen LANSbrekers
passend onderwijs iedere dag een stap dichterbij. Doordat zij de krachten bundelen
ontstaat een krachtige, landelijke beweging die een extra impuls geeft aan passend
onderwijs.
Bron: http://www.lansbrekers.nu/
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Steun stichting loek@you
Zoals u heeft kunnen lezen, heeft Stichting LOEK@YOU meerdere projecten die
steunen op de inzet van vrijwilligers. Om de bekostiging rond te krijgen kan de
stichting uw hulp hard gebruiken. Dit kunt u op verschillende manieren doen.
Hieronder vindt u een paar voorbeelden. Voor andere mogelijkheden kijk op onze
website www.lerenopeigenkracht.nl

Steunen via de bank
Voelt u zich geroepen om ons te steunen middels een donatie, dan kunt u deze
overmaken op nummer: NL93INGB0007303804 ten name van Stichting LOEK@YOU.

Steunen door te shoppen
U kunt ons ook helpen door gewoon te shoppen bij uw favoriete webshops!
Via goededoelshop.nl en doelshoppen.nl, kunt u shoppen bij ruim 300 bekende
webshops (Bol.com, Zalando, Media Markt, etc.). Per aankoop doneert de winkel
waar u koopt een percentage aan uw goede doel! Voor u kost het niets extra, u
shopt en de winkel doneert, zonder dat het u iets extra kost.

Steunen via kringloop
Mocht u spullen hebben die u weg wilt doen, breng ze dan naar kringloop De
Doorstroom. Adres: Joris Minnestraat 4-6, 5623 ER Eindhoven. 30% van de
opbrengst gaat naar uw goede doel. Het enige wat u hoeft te doen bij het
wegbrengen van de spullen is doorgeven uw goede doel is: Stichting LOEK@YOU!

Uw bedrijf wil steunen
Mocht uw bedrijf ons als goed doel willen steunen dan kan dat door middel van
donatie in geld, goederen of in levering van diensten. Wilt u meer informatie
hierover, neem dan contact op via info@lerenopeigenkracht.nl

Fotograaf Joy Mennings
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Contactgegevens
Stichting LOEK@YOU

Postadres
Middelhei 23
5508 TV Veldhoven

Locatieadres
Heuvelstraat 60
Veldhoven

0613080432
www.lerenopeigenkracht.nl
info@lerenopeigenkracht.nl
/lerenopeigenkracht
Loekatyou
@LOEKatYOU
/LOEKatYOU
/company/stichting-loek-you
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Aanmelding/inschrijfformulier
Vul het onderstaande inschrijfformulier in en stuur het ons toe, dan nemen we zo
spoedig mogelijk contact met u op om een kennismaking te plannen.

Inschrijfformulier

INSCHRIJFFORMULIER
Naam kind:
Geboortedatum:
Adres:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:
Naam
vraagouder/opvoeder:
Donateur Stichting LOEK@YOU
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