
Jongeren die uitvallen op school hebben vaak complexe 
problemen (Kohnstaminstituut, 2019). In combinatie met de 
gevoeligheid voor prestatiedruk is schooluitval het gevolg.

Op school en thuis kan niet altijd de steun, begeleiding en 
structuur geboden worden die nodig is. 

Soms is een tijdelijke veilige plek nodig die rust, steun en 
begeleiding biedt, rekening houdend met de kwaliteiten en begeleiding biedt, rekening houdend met de kwaliteiten en 
kwetsbaarheden van de kinderen en jongeren. 

Landgoed de Peerdegaerdt in de Hoeksche Waard 
is zo’n plek.

“Als gevolg van angstklachten meldde 
Linda (15) zich in 2019 aan voor het 

thuiszittersprogramma.

Door het tonen van betrokkenheid en het 
creëren van veiligheid, ontstond er

vertrouwen tussen Linda en haar begeleider.
Samen gingen zij aan de slag...Samen gingen zij aan de slag...

Paardencoaching hielp Linda bij het overwinnen 
van haar angsten.

Het meehelpen bij de werkzaamheden op 
de zorgboerderij hielp Linda om praktische taken 

op te pakken.

Inmiddels is zij gestart met haar 
vervolgopleiding.  Door haar aanwezigheid vervolgopleiding.  Door haar aanwezigheid 
op De Peerdegaerdt vond Linda haar 

passie: dierverzorging.”

 
De Peerdegaerdt biedt vanuit haar zorg-en activiteiten
boerderij een begeleidingsaanbod op maat. Vanuit de intake 
bepalen we gezamenlijk het einddoel van de begeleiding:
terug naar school, werk- of dagbesteding. 

Middels onze trajecten maken we kinderen en jongeren 
weerbaarder en veerkrachtiger. Door het werken aan zelfvertrouwen 
lukt terugkeer naar de samenleving vaak goed. Vanuit hun eigen lukt terugkeer naar de samenleving vaak goed. Vanuit hun eigen 
kracht kunnen zij de vaak complexe “buitenwereld” weer aan.

Soms is er te veel gebeurd of aan de hand. Dan richt de begeleiding 
zich op acceptatie en het leren omgaan met deze problematiek. 
Vooral door te kijken naar “wat er wel is” en iemands mogelijkheden. 
Waar mogelijk betrekken we ouder(s) bij de begeleiding.

Thuiszittersprogramma
Op weg...

“Het zal je maar gebeuren: 
je bent nog jong en zat vol mooie plannen.  

Maar je bent je steeds slechter gaan voelen: 
er gaat van alles mis in je leven. 

De druk op school loopt op, leren lukt 
niet meer.  Je lijf doet zeer van alle 

spanningen en je weet niet meer wat je spanningen en je weet niet meer wat je 
moet doen. 

Je gaat alles maar uit de 
weg en je voelt je heel alleen. 
Je zit noodgedwongen thuis.”
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