
‘ Samen maken  
 we deze jongeren 
 weer zichtbaar’

SPORTIEVE AANPAK TEGEN SCHOOLUITVAL

Turn-Over en het Molenduin zijn een intensieve samenwerking 
gestart met als gezamenlijk doel: kwetsbare jongeren die te 
maken krijgen met schooluitval te begeleiden naar een veilige 
terugkeer naar school. 

De coronacrisis raakt jongeren hard. Alarmbellen beginnen te rinkelen voor 
jongeren met gedragsproblemen, schooluitval en andere problematiek. Instanties en 
onderwijsinstellingen verliezen deze jongeren uit het oog. Ze zijn vaak onbereikbaar, 
raken in een sociaal-isolement of leven op straat en zijn niet meer te handhaven. 
Turn-Over en Het Molenduin slaan de handen in een en willen deze jongeren weer 
zichtbaar maken. 



De aanpak
De methode van Turn Over is gericht op het begeleiden en behandelen 
van jongeren met multiproblematiek, zowel individueel als in groeps-
verband en gericht op blijvende gedragsverandering. Door middel van 
fysieke trainingen en mentale programma’s werken wij in teamverband 
aan structuur, dag- en nachtritme, gezondheid en schoolse/sociale 
vaardigheden. Ook wordt er ouderbegeleiding aangeboden aan gezinnen 
die vastlopen in de opvoeding.
Het Molenduin biedt praktijkgericht voortgezet speciaal onderwijs. 
Jongeren worden voorbereid op het werk in de branches ‘groen’, 
techniek, horeca of verzorging. Daarbij krijgen de jongeren stap voor 
stap de regie over hun eigen (leer)loopbaan. Het Molenduin stimuleert 
daarbij leren met hoofd, hart en handen. De samenwerking met 
Turn Over sluit hier dan ook naadloos op aan. 

De klas van 12
Programmaduur is 3 maanden | 5 dagen per week

Op maandag, woensdag en vrijdag zijn de jongeren aanwezig op de 
sportlocatie waar zij het fysieke en mentale programma van Turn Over 
volgen met de belangrijke pijlers: rebuild, restore en restart. 
Op dinsdag en donderdag volgen de jongeren onderwijs op het 
Molenduin in Schagen. Daar zullen de jongeren worden ondersteund 
en begeleid bij het oppakken van de schoolloopbaan. Hierbij zal er 
samenwerking worden gezocht met de school van herkomst. De 
nadruk ligt in eerste instantie op de kernvakken; Nederlands, Engels 
en wiskunde.
Het intensieve programma wordt gevolgd in een groep van twaalf 
jongeren die samen sporten, leren, elkaar uitdagen, motiveren en 
stimuleren. Jongeren kunnen zichzelf zijn, ze worden door iedereen 
gezien en gehoord. Tijdens het project zal er een hechte band ontstaan, 
de groep wordt daarom ook niet voor niets ‘De klas van 12’ genoemd. 
Na dit intensieve programma wordt er dan ook voor een natraject 
gezorgd.

Aanmelden en informatie
Jongeren kunnen aangemeld worden via ouders/verzorgers, de 
VO-consulent van de school, de jeugdconsulent van de gemeente, 
de huisarts of via de sociale wijkteams. 
Mail naar info@turn-over.nl of bel: 072- 220 41 70 voor meer informatie. 
Bezoek de website www.turn-over.nl en lees meer over de aanpak en 
ervaringen van jongeren en ouders.

‘Samen zorgen wij 
dat de jongeren 
de controle over 
hun eigen leven 

terugkrijgen’ 

‘Het Molenduin en 
Turn Over vullen 
elkaar goed aan‘

Turn Over is contractpartner jeugdhulp voor de noordkop (regio Den Helder, Schagen en Hoorn), het 
HAL-gebied (Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk) en de BUCH gemeente (Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo). Het Molenduin werkt samen met verschillende samenwerkingsverbanden in Noord-Holland. 
Het onderwijsgedeelte zal gefi nancierd moeten worden vanuit een onderwijs-zorg arrangement. Dit alles 
afgestemd met de school en het samenwerkingsverband waar de jongere vandaan komt.


