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Wij zijn een team van pedagogen, onderwijzers, leraren techniek, 

psychologen en therapeuten van verschillende nationaliteiten. 

Sinds de zomer van 2004 ontmoeten we elkaar regelmatig om met 

elkaar van gedachten te wisselen over de kwaliteit van 

jeugdzorgactiviteiten in Portugal. Door deze permanente 

uitwisseling van ervaringen is een concept ontstaan dat voldoet 

aan de Duitse kwaliteitsnormen en in een behoefte voorzziet.  

In juli 2006 richtte dit team in Portugal de vereniging zonder 

winstoogmerk "Progresso" op. Er werd gestart met de intensieve 

pedagogische woongemeenschap voor jongeren „Quinta do 

Cerro“ (Santa Cruz). Door een groeiend aantal aanvragen uit 

Nederland en Duitsland en de multiple gedragsproblematieken 

van de jongeren, werd in de loop van de tijd een gedifferentieerde 

begeleiding noodzakelijk. Uitbreiding van het concept met 

individuele begeleiding en begeleide woonvormen, alsook een 

extra locatie voor een tweede intensieve pedagogische 

woongemeenschap werden noodzakelijk. Vanaf mei 2009 

beschouwen wij het ook als onze missie om risicojongeren in onze 

nieuwe setting „Monte da Lebre“ te begeleiden. 

 

 

DDDoooeeelllgggrrroooeeepppeeennn   

Kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 10 tot 20 jaar: 

- met bindingsstoornissen, problemen met het aangaan van 

relaties en andere sociaal-emotionele problematiek  

- met misbruik- en geweldervaringen 

- uit multiprobleem-gezinnen 

- uit conflictvolle en gevaarlijke omgevingen 

- met rechts-radicaal en extremistisch gedrag en denkwijzen 

- met schoolaversie 

- als verplichte voorwaarde bij opschorting van een 

voorwaardelijke jeugdstraf 
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- versterking en vergroting van het gevoel van eigenwaarde en 

van het zelfvertrouwen 

- het opbouwen van solide relaties  

-  stabilisatie van de persoonlijkheid (verwerken van negatieve 

ervaringen uit het verleden, afbouw van angsten) 

- versterken van de zelfcontrole, aanleren van strategieën voor 

het oplossen van conflicten 

- eigen behoeften, gevoelens en individuele grenzen leren zien  

- respect en tolerantie ten opzichte van andere levenswijzen 

- zelfstandig werken  

- behalen van een Nederlands schooldiploma  

- beroepsoriëntatie 

- uitwerken van een levensperspectief 

- opbouw en nieuwe ontwikkeling van familierelaties 
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Veel kinderen en jongeren komen uit een sociale omgeving die 

voor hen belastend en niet bevorderlijk is. Ze maken zich 

gedragspatronen eigen, waarmee ze zich in hun omgeving staande 

kunnen houden, maar die door de maatschappij als problematisch 

worden gezien. Deelname aan een project in het buitenland is 

vooral dan nodig, wanneer het in het ouderlijk huis escaleert of de 

kinderen of jongeren in een instelling voor jeugdzorg “niet meer te 

handhaven“ zijn, omdat ze ”alle medewerking weigeren“, 

“voortdurend ontsnappen“, “zichzelf en/of anderen in gevaar 

brengen“ of “weigeren naar school te gaan“. 

Door de radicale breuk met de eigen omgeving, wordt het de 

kinderen en jongeren mogelijk gemaakt, uit het oude milieu te 

stappen en afstand te nemen van problemen. Deze afstand in 

ruimte en tijd biedt hun de mogelijkheid radicaal andere 

ervaringen op te den nieuwe uitdagingen aan te gaan, waarmee ze 

groeien, aan gevoel van eigenwaarde winnen en zichzelf en 

anderen leren vertrouwen. 
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Fase 0 - Voorbereidingsfase 

- Informatie over inschrijvingen, begeleidingsinhoud en 

mogelijkheden (individuele of groepsbegeleiding, begeleid 

wonen) 

- Contacten met gezinnen / Organisatie van het project 
 

Fase 1 – Acceptatie en erkenning van gezag 

- minstens 7 weken 

- aanleren van fundamentele regels en structuren 

- ongewenst gedrag wordt met duidelijke gevolgen en 

grensbepaling het hoofd geboden 
 

Fase 2 – Stabilisatie van de aangeleerde structuur 

- minstens 16 weken 

- gezinsprojecten ter plaatse 

- psychologische / therapeutische begeleiding 

- werken met paarden / dieren 

- onderwijs (afstandsonderwijs) 

- beroepsoriëntatie 

- pedagogisch projectwerk (o.a. belevingspedagogiek) 
 

Fase 3 – Vertrouwen (begeleid wonen / indiv. begeleiding) 
 

Fase 4 – Ontslag / Voorbereiding op de terugkeer 

- Gebeurt samen met de samenwerkingspartner en de 

toekomstige begeleider van de jongere in het eigen land 
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- een pedagoog 

- twee pedagogisch werkers 

- een onderwijzeres 

- een ergotherapeut 

- drie werkmeesters 

- een paardrij-instructeur 

- een fysiotherapeut 

- het shadowteam 


