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INDIVIDUELE BEGELEIDING 
Stichting LOEK@YOU biedt individuele specialistische begeleiding (zorg) aan, aan 
kinderen/mensen die problemen en/of ernstige moeilijkheden ondervinden in het 

onderwijs en bij thuiszittersproblematieken.  

Wat willen we bereiken met de individuele begeleiding van 

Stichting LOEK@YOU? 

De gevolgen van het uitvallen binnen het onderwijs zijn groot. Door negatieve ervaringen 

beschadigen kinderen hun zelfvertrouwen en veiligheid. Hierdoor is meedoen in de 
samenleving lastig. Sociale contacten onderhouden wordt steeds moeilijker als je niet op 

school bent. Ook voor de ouders/opvoeders van deze kinderen is het vaak zwaar. Zij 

worden ernstig beperkt als ze niet begrepen worden en zich moeten verantwoorden 
binnen het systeem dat voor hun kind niet lijkt te werken. 

Stichting LOEK@YOU biedt daarom individuele begeleiding (zorg) ter voorkoming van 

uitval in het onderwijs en ter verbetering van het welzijn van het kind/de 
ouder/opvoeder, biedt een luisterend oor en hulp om een moeilijke periode te beperken 

en te verbeteren.   

Voor wie is de individuele begeleiding van Stichting LOEK@YOU 

bedoeld? 

De individuele begeleiding (zorg) is bedoeld voor kinderen (4 t/m 21 jaar) en hun 

ouders/opvoeders. Allen ondervinden (ernstige) moeilijkheden in het onderwijs, hebben 
te maken met thuiszittersproblematieken of ervaren hierdoor gezinsstrubbelingen. 

Hoe gaat dat dan tijdens de individuele begeleiding van              

Stichting LOEK@YOU? 

De individuele begeleiding (zorg) van Stichting LOEK@YOU is altijd maatwerk en wordt in 

de eerste periode van de begeleiding gecreëerd. 

 



 

  

Ouders zijn vaak overbelast en de meeste kinderen zijn erg (prikkel)gevoelig, angstig 

en/of hebben een burn-out opgelopen of zijn overbelast. De eerste tijd van de 

begeleiding wordt daarom gebruikt om de behoeften van het kind te onderzoeken. Er 

wordt geobserveerd en gewerkt aan de opbouw van “weer veilig voelen” en de relatie 

tussen vakspecialisten (begeleiders) en het kind/ouders/opvoeders. 

Vervolgens wordt er in overleg met ouders/opvoeders/kind, in een “fysiek” gesprek, een 

begeleidingsplan voor het kind of de ouders/opvoeders opgesteld met daarin doelen en 

acties. Iedere drie à vier maanden wordt het begeleidingsplan bijgesteld en 

geactualiseerd. 

Bij iedere begeleiding/casus zijn 1 à 2 vakspecialisten betrokken, indien nodig een 

gezinscoach én altijd een casusregisseur. De casusregisseur houdt overzicht op de gehele 

casus, dit is erg belangrijk. 

Stichting LOEK@YOU werkt vanuit een eigen ontwikkelingsplan waarbij het welzijn van 

het kind voorop staat. We laten ons niet leiden door de tijdsdruk van andere partijen en 

we werken altijd samen met andere betrokken partijen. Het afstemmen met elkaar/het 

netwerk is een basisprincipe. In onze ogen is dit nodig om de begeleiding te laten slagen. 

Waar vindt de individuele begeleiding van Stichting LOEK@YOU 

plaats?   

Afhankelijk van waar het kind staat, begeleiden vakspecialisten van Stichting LOEK@YOU 

in de thuissituatie, op de locatie van Stichting LOEK@YOU of op scholen.  

De locatie van Stichting LOEK@YOU is op de Locht 66A, 5504KE te Veldhoven. Is het een 

andere locatie dan wordt dit overlegt met betrokkenen. 

Hoe wordt de individuele begeleiding bekostigd? 

De begeleiding van Stichting LOEK@YOU kan worden bekostigd middels PGB (soms via 

maatwerkovereenkomsten) of vanuit gelden vanuit het passend onderwijs.  

Tot slot 

We kijken er naar uit om kennis te maken met u en uw kind.  

 

Groeten 
Team Stichting LOEK@YOU 


