
 
 

Voor wie is EigenWijs? 

Er zijn veel situaties die er voor kunnen zorgen 

dat je niet lekker in je vel zit, bijvoorbeeld: 

- Je voelt je onzeker en bent bang om fouten te 

maken 

- Je voelt je gepest, niet begrepen of anders dan 

andere jongeren 

- Je hebt verdriet, omdat je iets moeilijks hebt 

meegemaakt 

- Je hebt last van lichamelijke klachten en weet 

niet waardoor dit komt 

- Je ouders zijn gescheiden en je kunt hier 

moeilijk aan wennen 

- Je reageert vaak boos en zou dit anders willen 

- Je bent wel eens angstig of je piekert veel 

 

Herken je dit? Dan kan EigenWijs iets voor jou 

zijn. 

 

Wat kun je verwachten van 

EigenWijs? 

Bij EigenWijs ga je op je eigen manier (je 'Eigen 

Wijze') aan de slag met wat jij wilt leren. Je 

spreekt één keer per week af met je begeleider. 

De eerste periode maken jullie kennis met elkaar. 

Samen onderzoeken jullie welke doelen jij graag 

wilt behalen en wat het beste bij jou aansluit. Je 

maakt met de begeleider een plan en gaat 

hiermee aan de slag. Bij EigenWijs mag je 

oefenen en kan je geen fouten maken. Als iets 

niet in één keer lukt is dat geen probleem, want 

zo leer je nieuwe dingen. Jij gaat bij EigenWijs 

aan het werk, maar óók de mensen om je heen, 

zoals je ouders of verzorgers en school. Zij 

kunnen betrokken worden bij EigenWijs, zodat we 

met elkaar kunnen overleggen hoe zij jou het 

beste kunnen helpen. EigenWijs duurt ongeveer 

negen maanden. Wanneer je bijna klaar bent met 

EigenWijs kijken we samen met jou en de 

mensen om je heen wat je hebt geleerd én hoe je 

hier na EigenWijs mee verder kunt. 

 

Wat ga je doen bij EigenWijs? 

Binnen EigenWijs leer je nieuwe vaardigheden 

door te praten, maar vooral door te doen. Zo 

ontdek je handvatten en tips voor hoe je het 

beste kunt omgaan met voor jou moeilijke 

situaties. Hierbij kun je denken aan tekenen, 

schilderen, boetseren, houtbewerking, werken 

met teksten, muziek, drama, spelvormen en  

concentratie- en ontspanningsoefeningen. Op 

deze manier kun je dingen goed oefenen of een 

plekje geven. 

 

 

 

 

    

EigenWijs voortgezet onderwijs  

Heb je het wel eens moeilijk en weet je niet zo goed hoe je dit zelf 

kunt oplossen? Misschien weet je niet wat er aan de hand is, maar voel 

je je niet fijn. Dan kan EigenWijs iets voor jou zijn.  
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Waar is EigenWijs? 

EigenWijs kan plaatsvinden op locatie “De 

Vlinder” of op school (als dat past bij je doelen en 

het op school mogelijk is). 

Ons bezoekadres is: 

 

Van Heuven Goedhartsingel 10 

2806 ZL Gouda 

Tel: 0182-682350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kom je bij EigenWijs? 

Om bij EigenWijs te komen heb je een verwijzing 

nodig. Het Sociaal Team, de Jeugdbescherming of 

(in sommige gemeenten) de huisarts kan met je 

meedenken of EigenWijs bij je past. Zij kunnen 

ook een verwijzing regelen. Verwijzers kunnen bij 

vragen contact opnemen met de 

aanmeldcoördinator van Enver via 

telefoonnummer 0182-522855. 

 


