Factsheet ViceVersa
bewerkstelligd. In 3 gevallen is ViceVersa voortijdig moeten
stoppen. Bij deze jongeren was er sprake van zwaardere
problematiek en/of gebrek aan motivatie.

Wat is ViceVersa?
ViceVersa is een begeleidingsvorm van Bureau Jeugdzorg
Limburg die zich richt op het weer naar school bewegen van
minderjarige scholieren (12-18 jaar). Dit vindt plaats in het
vrijwillig kader. Scholieren worden door de leerplichtambtenaar
aangemeld bij ViceVersa voordat er een proces-verbaal is
opgemaakt.

Duur
De duur van een ViceVersa-traject is beraamd op gemiddeld 3
maanden. Grotendeels hebben de afgeronde trajecten langer
geduurd; gemiddeld 4,6 maanden. Hierbij moet de kanttekening
geplaatst worden dat deze duur enigszins vertekend is,
aangezien in deze termijnen ook schoolvakanties zijn
opgenomen waarin weinig tot geen begeleiding plaats hoeft te
vinden. Correctie voor deze vakanties geeft een gemiddelde
begeleidingsduur van 4,1 maanden.

In de meeste gevallen van schoolverzuim gaat het om scholieren
die op meerdere leefgebieden problemen hebben. Het team
ViceVersa wil deze jongeren helpen. Door in een relatief korte tijd
intensief te investeren in het gezin en de leefomgeving van de
jeugdige kan de negatieve spiraal van verzuim doorbroken
worden.

Bij 1 jongere was het nodig om een tweede termijn te starten;
deze werd succesvol afgesloten.1

De kosten van een ViceVersa traject zijn beraamd op €3500.

Resultaten
Aanmeldingen
De eerste aanmelding bij ViceVersa dateert van april 2013.
Sindsdien zijn er 25 jongeren besproken in het kader het project.
In 5 gevallen heeft er slechts een eenmalig consult
plaatsgevonden en is er toeleiding naar een andere hulpvorm
opgezet of geadviseerd (denk hierbij aan MST, GGZ,
hulpverlening in het vrijwillig of gedwongen kader).
Bij de overgebleven 20 aanmeldingen is door de medewerkers
van ViceVersa een intensieve begeleiding opgestart.

Doelgroep
De jongeren die werden begeleid waren tussen de 13 en 18 jaar
oud, met een gemiddelde leeftijd van 16,2 jaar.

Doorontwikkeling ViceVersa

Er hebben 9 meisjes en 11 jongens deelgenomen aan het
project. Daarnaast is voor 3 meisjes en 2 jongens een consult
aangevraagd.

In het kader van doorontwikkeling vindt er In samenwerking met
de Universiteit Maastricht en BJz Overijssel een
effectiviteitsonderzoek plaats. Het doel van dit onderzoek en de
doorontwikkeling is dat ViceVersa wordt geclassificeerd als een
erkende gedragsinterventie door het Nederlands Jeugdinstituut.

Eindresultaten
ViceVersa heeft bij 13 van de 20 jongeren haar doel behaald
(65%); zij gingen weer terug naar school of behaalden hun
diploma. Van de overige 7 trajecten heeft ViceVersa bij 4
jongeren een meerwaarde gehad: er werden goede (tussentijdse)
resultaten behaald en er is toeleiding naar een andere hulpsoort
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Het gehele traject van deze jongere werd als twee aparte
trajecten berekend bij de resultaten.
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