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“Een briljante mislukking is niets anders dan een goed 
voorbereide poging iets te realiseren met een andere 

uitkomst dan gepland en een leereffect.”



De Transitiecoach LVB

Het idee



Overgang naar volwassenheid

• Belangrijke fase in de ontwikkeling

• Vrijheden en verplichtingen

• In combinatie met een LVB en psychische klachten…



Transitiecoach LVB

• Begeleiding van kwetsbare jongeren

• Blokkades doorbreken op verschillende domeinen

• E-learning en pilots



E-learning



E-learning



Werkblad: Het systeem in kaart

• Sociale kring en onderlinge relaties

• Signaleren blokkades

• Opening om vragen te stellen



Groeiwijzer LVB

• Zelfstandigheidsontwikkeling

• Sterke punten en verbeterpunten

• Doelen opstellen





Praktijkopdracht: 

Signaleer blokkades en doorbreek ze





E-learning



• ben je je bewust van je rol als transitiecoach LVB;

• weet je in welke domeinen je moet nagaan of de transitie goed verloopt;

• weet je hoe je moet identificeren waar problemen liggen;

• ben je vaardig in het coachen van jongeren;

• ken je tools en technieken die je kunt inzetten bij het coachen;

• ben je in staat de jongere de eigen regie te geven.

Na afronding van de e-learning:



Ervaringen coaches 

• Verdieping theorie en praktische tools gewaardeerd

• E-learning is laagdrempelig en gebruiksvriendelijk

• Aanvullende thema’s na update:

Ouders met een LVB, loverboy problematiek, interculturele verschillen, etc. 



Ervaringen van jongeren

“Mijn coach leerde me dat ik dingen moest opschrijven die ik nog moest doen, 
zodat ik het niet zou vergeten. Bijvoorbeeld dingen voor stage of school.”

“Ik wilde heel graag sporten maar wist niet hoe ik dat kon regelen. Samen met mijn 
coach heb ik binnen twee weken geregeld dat ik elke week allerlei sporten kan 
doen!” 

"Mijn coach en ik appen elke dag even een foto naar elkaar van een stuk fruit dat 
we eten. Dat motiveert me om gezond te eten." 



Wat valt op?

• Inhoudelijke meerwaarde voor coaches en jongeren

• Breed verspreid en veel interesse

• Maar weinig vanuit de ggz?



• Waar komt de transitiecoach LVB het beste tot zijn recht?

• Hoe ziet de rol van Transitiecoach LVB eruit?

• Wie heeft er het meeste baat bij een Transitiecoach LVB?

Vragen nader onderzocht



Conclusie



• Herkent u de knelpunten (in de praktijk)?

• Wat zijn mogelijke verklaringen?

• Wat is er nodig volgens u?

• Hoe geven we de integraliteit verder vorm?

Vragen



• Het project is afgerond, maar we zijn nog niet klaar

• Plannen voor de toekomst

• Ideeën voor het vervolg?

Hoe nu verder?



Hartelijk dank! 

• Sara el Abbassi | s.elabbassi@kenniscentrum-kjp.nl

• Maartje Silver-van den Essenburg | m.vandenessenburg@kenniscentrum-kjp.nl

Wilt u de e-learning volgen of heeft ideeën voor het vervolg?

Neem contact op met:

mailto:s.elabbassi@kenniscentrum-kjp.nl
mailto:m.vandenessenburg@kenniscentrum-kjp.nl

