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Woord vooraf 
 
Beste collega’s, leden, medewerkers van Bureau 

Jeugdzorg, ouders en samenwerkingspartners, 

 

In de eerste plaats willen we jullie bedanken voor 

de morele, vakkundige en financiële steun bij de 

opbouw van ons project en onze vereniging in 

Portugal. We zijn erg blij met de grote interesse 

van de vele medewerkers van de bureaus voor 

jeugdzorg en het feit dat zij open staan voor ons 

projectidee en ons bijzondere concept. Onze 

bijzondere dank gaat uit naar onze Nederlandse 

samenwerkingspartner „TELL-US“ en onze Duitse 

samenwerkingspartners „Rückenwind e. V. 

Bernburg“ (Sachsen-Anhalt) en het 

Geneeskundige Pedagogische Centrum Wadgassen 

”Haus Mutter Rosa“ (Saarland), voor het 

vertrouwen en de open en prettige samenwerking. 

Met deze eerste uitgave van onze Newsletter willen 

we iedereen een kijkje laten nemen in ons 

gezamenlijke leven en in het pedagogische werk 

met de jongeren.  

 

Hartelijke groeten, 

Het Progresso – Team 
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We hebben de afgelopen jaren nagedacht over hoe we 

inhoudelijk en structureel een diagnostisch 

standaardprogramma konden ontwikkelen. Dit zou niet 

alleen in ons begeleidingsconcept (intakefase) moeten 

passen, maar ook op de behoeften van de kinderen en 

jongeren, die al in Portugal begeleid worden, afgestemd 

moeten zijn. Bij het presenteren van ons conceptidee in 

verschillende vakkringen, konden wij medisch specialisten, 

onderwijzers, psychologen en pedagogen voor ons project 

winnen.  

Doel was een netwerk van verschillende professionals in Portugal opbouwen, die tijdens de 

intake- en diagnosefase als team samenwerken. Al tijdens de intakefase begeleidt de 

medewerker, die de jongere ook na de diagnose verder begeleidt, dit team, om samen een 

vervolgprogramma te ontwikkelen. Medische onderzoeken en psychologische en pedagogische 

beoordelingen maken deel uit van het adviesrapport. Tevens voldoen wij aan de eisen gesteld in 

de Duitse wet artikel 35a lid 1a, zin 1 SGB VIII. (het achtste “Sozialgesetzbuch” over hulp aan 

kinderen en jongeren) 

Met de kennis van nu kunnen we zeggen dat ons concept van een plaatselijk intakekantoor 

(stationaire huisvesting met pedagogische begeleiding) succesvol blijkt te zijn. Sinds het begin 

van ons project in september 2007, hebben we bij drie jongeren een intake gedaan en een 

diagnose gesteld. Verdere informatie over ons intakekantoor vindt u op onze website 

www.progresso-pt.de. 

 

 

 

Opdracht en doel van de intensieve pedagogische begeleiding van onze twee Nederlandse 

jongeren was onder andere de ontwikkeling van een beroepsperspectief. Nadat we meer zicht 

hadden gekregen op hun persoonlijke interesses, geschiktheid en vaardigheden, kwamen er twee 

beroepsrichtingen naar voren: metselaar en automonteur. Bij ons konden ze vakkennis verwerven 

en vaardigheden oefenen door het uitvoeren van praktijkklussen op de boerderij. Ook hebben ze 

bij ons geleerd zich in het arbeidsritme te voegen. Een van deze jongeren loopt stage in een 

bouwbedrijf in een naburige gemeente, waar hij ondanks de taalverschillen zeer goed in het 

werkteam kon integreren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op grond van de positieve ontwikkeling van deze  

twee jongeren en de goede voorbereiding van  

onze Nederlandse samenwerkingspartner,  

hebben beide jongeren al een stageplaats  

in Nederland aangeboden gekregen. 

BEROEPSORIËNTATIE 

ONS INTAKEKANTOOR IN ALGOZ 
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Individueel onderwijs met Sandra 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        gezamenlijk 

    koken 

 

 

 
 

    wekelijkse          gezamenlijke  

groepsgesprekken         maaltijden 
 

 

 

 

     leven en werken 

     met dieren 

 

 

 

 

EEN BLIK OP DE DAGELIJKSE PEDAGOGISCHE ACTIVITEITEN 
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PEDAGOGISCHE BELEVENISTOCHT 

  

 

 

  

Op 30 oktober 2007 ging onze tweedaagse tocht door de bergen van de Alentejo van start. Doel 

was om bij onze jongeren het functioneren in een team te bevorderen en aan de conditie en het 

oriëntatiegevoel te werken. Ook eigen initiatief, spontaniteit, creativiteit, doorzettingsvermogen, 

zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde konden hierbij worden ontwikkeld. Zowel de 

jongeren als de begeleiders moesten opdrachten uitvoeren. Als dat niet lukte, zou het team niet 

verder komen. Deze opdrachten waren onder andere: zich oriënteren met een kompas, vuur 

maken (zonder aansteker en lucifers) en brood bakken. Kennis, vaardigheden en waarden worden 

op deze manier via directe ervaringen geconstrueerd en overgedragen. Een andere opgave was 

om zelf voor het eten te zorgen. Tijdens onze tocht kregen we van de boeren aardappelen, eieren 

en kippen kregen, maar we moesten de loslopende kippen zelf vangen. (Wie dat nog nooit 

gedaan heeft, moet maar van ons aannemen dat het verre van gemakkelijk is!) Tot vermaak van 

de boer, renden we twee uur achter de kippen aan, tot we uiteindelijk als team en met een plan 

twee kippen voor ons avondeten konden vangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERUGBLIK 2007 

30-12-2007  Deelname van de jongeren aan een karting race in Almancil, Portugal 

28-12-2007  Jaarvergadering van de algemene ledenraad 

10/11-12-2007 Deelname aan het congres „Weder Abenteuerland noch Verbannung“, over  

   verblijf in het buitenland als onderdeel van een pedagogisch traject, Berlijn 

06-12-2007  Uitnodiging rondleiding in de grootste ondergrondse mijn van Europa 

22-11-2007  Deelname werkgroep individuele pedagogische trajecten, Portugal 

14-09-.2007  Samenwerking met de Nederlandse zorgaanbieder “TELL-US“ 

17-08-2007  Progresso viert haar eenjarig bestaan 

17-05-2007  Deelname werkgroep individuele pedagogische trajecten, Portugal  

maart-sep 2007 Presentatie van ons concept bij de Duitse Jugendämter 

22-02-2007  Deelname werkgroep individuele pedagogische trajecten, Portugal 
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