WAAR staat de WijSchool?
De WijSchool staat in de wijk; dichtbij of in de dage
lijkse leefomgeving van de jongeren. De school is
een ‘open sociaal systeem’ in de wijk. Een plek waar
de jongere naar school gaat, maar ook een
plek waar hij/zij samenwerkt met wijk
bewoners. Bewoners kunnen rolmodel

WAT is de WijSchool?

zijn, klusjes doen, ondersteunen bij

De WijSchool is een kleinschalige school in de wijk.

projecten of als buddy optreden. De

De school richt zich op jongeren die uitgevallen zijn,

WijSchool sluit aan bij andere succes

of dreigen uit te vallen uit het reguliere MBO.

volle initiatieven die de wijk versterken.

Versterking
van de lokale
omgeving

De WijSchool leidt deze jongeren, middels kleinschalig
onderwijs in de wijk, toe naar werk in sectoren waar
behoefte is aan gekwalificeerde medewerkers. De
WijSchool is een school waarin de directe omgeving

HOE krijgt de WijSchool vorm?

investeert in de toekomst van de eigen jongeren.

Naast professionals (docenten, praktijkbegeleiders,

De directe omgeving wordt hiermee sociaal en

coaches, jongerenwerk) geven bewoners samen met

economisch versterkt.

de jongeren vorm aan de school. De WijSchool is vijf

De WijSchool is een school die toe leidt naar een

dagen per week open. Op de WijSchool volgt de

diploma en werk, waarbij het diploma een

jongere de generieke vakken in zijn eigen tempo.

middel is en werk het doel!

Daarnaast werkt hij/zij daar aan gezamenlijke pro

WAAROM is de
WijSchool nodig?

De school
als ‘open
sociaal
systeem’

Van jongeren wordt veel verwacht

jecten en heeft er coaching gesprekken. De beroep
specifieke vakken worden binnen het MBO of bij de
werkgever gevolgd. Op basis van nauwe samenwerking
en betrokkenheid draagt de WijSchool, samen met de
werkgevers en het MBO, verantwoordelijkheid voor
onderwijs waarin talent zich mag en kan ontwikkelen.

in onze complexe samenleving. Het lukt
niet alle jongeren om aan al die verwachtingen te
om welke reden dan ook, talenten nog niet zichtbaar

WIE initieert de WijSchool?

en nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Die gebaat

De WijSchool is een initiatief van Stichting Aeccretio.

zijn bij een kleinschalige school in een vertrouwde

Stichting Aeccretio heeft ten doel om mensen die

omgeving, waar veel individuele aandacht is. Op de

minder kansen hebben, of kansen minder weten te

WijSchool worden jongeren niet alleen didactisch

benutten, te helpen naar werk. Dit doet de stichting

toe geleid naar werk, maar krijgen zij ook individuele

onder andere door het initiëren van WijScholen.

begeleiding in de vorm van coaching en, indien

Deze WijScholen worden lokaal gedragen en duur

nodig, counseling.

zaam gefinancierd. Stichting Aeccretio draagt zo bij

Zo raken jongeren beter gemotiveerd en vinden zij

aan versterking van sociale en economische draag

makkelijker hun plek bij de werkgever.

kracht van mensen en van de wijken waar zij wonen.

Meer informatie?
Mail naar: info@aeccretio.nl of kijk op onze site www.aeccretio.nl

ontwerp: www.turquoiseontwerp.nl

voldoen. De WijSchool is er voor jongeren bij wie,

