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INFORMATIE 
VOOR OUDERS

www.teylingereind.nl
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WAT IS  
TEYLINGEREIND?

Uw zoon is geplaatst in Forensisch Centrum 
Teylingereind. Teylingereind is een justitiële 
jeugdinrichting (JJI). De rechter heeft gezegd dat 
uw zoon hier naartoe moest. 

Sommige mensen zeggen: een JJI is een jeugd-
gevangenis. Dat klopt niet helemaal. In Nederland 
is een gevangenis alleen voor volwassenen. Een JJI 
lijkt er wel op, omdat jongeren er van de rechter 
naartoe moeten en opgesloten zijn, maar er zijn ook 
verschillen.

Wij hebben bijvoorbeeld een vast dagprogramma 

en leren de jongeren dingen die nodig zijn om weer 

mee te kunnen doen in de maatschappij. Van je 

bed opmaken, een was doen en koken tot beter 

nadenken voor je iets doet, minder snel boos 

worden en verstandige keuzes maken. Ook gaan 
jongeren bij ons naar school of volgen ze een 

werktraject. En we geven zorg en behandeling aan 

wie dat nodig heeft.

Binnen Teylingereind staat uw zoon er niet alleen 

voor. Hij heeft een mentor, groepsleiders, leraren 
en nog veel meer mensen die, samen met hem, 

zorgen dat zijn tijd bij ons zinvol is. U bent daarbij 

ook heel belangrijk. Samen helpen we uw zoon om 

te leren en te groeien. Zo wordt de kans dat hij 

straks weer de fout in gaat kleiner.
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HOE KAN IK  
CONTACT HEBBEN 
MET MIJN ZOON?

Bezoek

Twee keer per week mogen er mensen bij 
uw zoon op bezoek komen. We vinden het 
fijn als u komt.

Voor u langskomt, belt u met 071-305 55 55 
om een afspraak te maken. Wij zetten dan in 
onze agenda en die van uw zoon dat u komt.

Ook andere familie en vrienden kunnen 
langskomen. Zij vullen daarvoor eerst een 
formulier in. Hoe dat werkt, leest u op 
www.teylingereind.nl/bezoekers. 

U, als ouders/verzorgers, hoeft geen 
formulier in te vullen. Ook broertjes en 
zusjes die jonger zijn dan veertien en bij u 
in huis wonen hoeven dat niet. 

Bezoektijden en bezoekregels vindt u op 
onze website.

HOE KAN IK  
CONTACT HEBBEN 
MET MIJN ZOON?
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Bellen

Mobiele telefoons zijn verboden in 

Teylingereind. Uw zoon kan wel bellen 

met mensen van buiten. Daarvoor is er 

op elke leefgroep een plek met een 

vaste telefoon. Bellen kost geld. Uw 

zoon betaalt met een telefoonkaart. 

Mensen van buiten kunnen daar geld 

op storten. Op www.teylingereind.nl 

ziet u hoe dat werkt.

Post

In Teylingereind mag je zoveel post sturen 
en krijgen als je wil. U kunt uw zoon dus 

brieven of kaarten schrijven. Zet duidelijk 

de naam van uw zoon en de leefgroep op 

de envelop, zodat we weten voor wie het 

is. Als uw zoon iets terug wil sturen, krijgt 

hij papier en een envelop van 

Teylingereind. De postzegel betaalt hij zelf. 

We checken alle post om te kijken of er 
niets bij zit wat niet mag. We lezen de post 

niet.

Verlof

Aan het einde van een langere straf of PIJ-

maatregel gaat uw zoon oefenen met al af 

en toe naar buiten gaan. Dat heet verlof. 

Het kost veel tijd en voorbereiding voor 

iemand op verlof kan. Uw zoon moet 

bijvoorbeeld eerst trainingen volgen. En we 

maken goede afspraken. In het begin gaat 

er iemand van ons mee op verlof. Als dat 

een tijd goed gaat, mag hij soms ook 

alleen. We kijken daarvoor altijd goed naar 

wat we denken dat hij aan kan en naar wat 

veilig is voor hem en de maatschappij.

Als uw zoon bij ons is omdat hij nog 

wacht op zijn rechtszaak, dan krijgt hij 
geen verlof.
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HOE ZIET  
TEYLINGEREIND 
ER VAN BINNEN 
UIT?

Teylingereind heeft plek voor 130 jongens tussen 
de 12 en de 24 jaar, verdeeld over veertien groepen. 
Op elke groep wonen acht tot tien jongeren. Op de 
tijden dat de jongeren niet op hun kamer zitten, zijn 
er altijd ten minste twee groepsleiders op de groep.

Huiskamer
Elke groep heeft een grote huiskamer, waar jongeren 
samen met groepsgenoten en de groepsleiding eten 
en leven. Er is een tv en er zijn spellen zoals 
tafelvoetbal en schaken.

Eigen kamer
Uw zoon heeft een eigen kamer. Daar staan een bed, 

een tafel, een kast, een wasbak met kraan en een wc 

in. Van half tien ’s avonds tot kwart voor acht is uw 

zoon in zijn kamer. In het weekend is dat van acht 

uur ‘s avonds tot tien uur in de ochtend. De deur zit 

dan op slot. Als er iets is waar hij hulp bij nodig 

heeft, kan hij via een intercom de beveiliging bellen.

Badkamer
Op de langverblijfgroepen kunnen jongeren op hun 
eigen kamer douchen. De andere leefgroepen hebben 
een gedeelde badkamer met douchehokjes.
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School
In de gebouwen van Teylingereind zit een 

school met leer- en werklokalen. We kijken 
samen met uw zoon, en als het kan zijn 
oude school en u, welk soort les of werk 
het beste bij hem past.

Sport en activiteiten
Bewegen is belangrijk. Het is leuk en 
je kunt er je energie mee kwijt. Daarom 
kunnen alle jongeren minimaal twee keer 
per week sporten. Ze kunnen ook naar 

muziekles, tekenen of schilderen of 

andere activiteiten doen.

Dokter, kapper en meer Teylingereind 

heeft bijna alles in huis wat een jongere 
die bij ons woont nodig heeft. Behalve 
een leefgroep, school en activiteiten 
hebben we ook een dokter, 
fysiotherapeut, kapper, imam en 
dominee. Er zijn ook therapeuten om mee 

te praten of andere behandeling van te 
krijgen.

Keuken, washok en belruimte
Elke groep heeft een eigen keuken, 
washok en een plek waar uw zoon 
kan bellen met een vaste telefoon.

Teylingereind is  
net een klein dorp. 
Alles wat je nodig 
hebt is er
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Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, is er een 
programma voor alle jongeren. Een beetje op bed liggen 
en rondlummelen is er dus niet bij. Een dag ziet er 
ongeveer zo uit:

Opstaan, douchen, ontbijten
Om kwart voor acht gaat de wekker. Na douchen, 
aankleden en ontbijt gaat uw zoon naar school of aan het 
werk.

School en werk
Daar hoeft hij niet voor naar buiten, want onze school  
De Burcht en onze werkprojecten zitten in onze gebouwen. 

De groepsleiders brengen hem.

Wat voor school of werk uw zoon gaat doet, hangt af van 
wat hij deed voor hij bij Teylingereind kwam. En van wat hij 
kan en leuk vindt. Om dat te ontdekken voeren de leraren 
van De Burcht, voor uw zoon er begint, gesprekken met 
hem. Even na half twaalf is hij weer terug op de groep. Tijd 
voor een half uurtje rust op zijn kamer.

“Ik heb hier in anderhalf jaar mijn 
vmbo-tl gehaald. Dat was me buiten 
nooit gelukt" - Pawel, jongere”

Lunchen en naar buiten
Daarna lunchen, snel opruimen en even naar buiten. Op de 
luchtplaats kan uw zoon wat rondlopen, praten met zijn 
groepsgenoten of een potje voetballen. Roken mag hij 
alleen als hij ouder is dan achttien. Na de pauze brengen de 
groepsleiders uw zoon terug naar school of werk. 
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Ontbijt in Teylingereind

Kookles De luchtplaats
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Even relaxen
Rond half vier is uw zoon weer op de 

groep. Hij kan dan naar sport of iets voor 
zichzelf of met groepsleiding of 

groepsgenoten doen. Ook kan hij, als dat 

nodig is, naar therapie.

“Samen koken is niet 
alleen leerzaam, 

maar ook gezellig” 

- Omar, pedagogisch
medewerker

Koken en eten
Om half zes is het etenstijd. Er is dan in de 

keuken van de leefgroep gekookt door een 

groepsleider met hulp van één of twee jongeren. 

Eens per week bedenken de jongeren samen met 

de groepsleiding een weekmenu en bestellen ze 

boodschappen.

Goed eten is belangrijk, dus er staat altijd 
groente op het menu. En we houden natuurlijk 
rekening met wat uw zoon wel of niet mag eten 
als hij bijvoorbeeld allergisch voor iets is, halal 
eet of helemaal geen vlees.

“Levenslessen geven aan de 

jongeren doe ik heel graag” 
- Anita, groepsleider

Sport, bezoek, ontspanning
Na het eten doet uw zoon, samen met de 

groep, zijn taken. Dat is bijvoorbeeld de tafel 

afruimen of de afwas doen. Hierdoor leert hij 

verantwoordelijkheid nemen voor de plek 
waar hij leeft. En hij leert samen-werken met 

andere jongeren en de groepsleiding.

In de avond is er muziek, sport of bezoek. Hij 

kan ook naar onze bibliotheek of een praatje 

maken met de imam of predikant. Om half 

tien is hij weer op zijn kamer en gaat de deur 

dicht.

Weekend
In het weekend gaat uw zoon niet naar 
school of werk. Dan is er extra sport en 
bezoek en maakt hij zijn kamer en de 
groep extra goed schoon.

Vakantie
Uw zoon heeft niet elke werkdag school. 
Soms zijn er vakanties. Op die dagen 
kan hij meedoen aan workshops of 
bijvoorbeeld extra sporten.
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Wij willen dat de tijd dat uw zoon bij ons 

is, zin heeft. Dat hij leert en groeit. Daar 

hoort bij dat we goed voor hem zorgen en 

hem leren voor zichzelf te zorgen. 

Hij krijgt drie gezonde maaltijden per dag 

en we stimuleren hem om elke dag te 

douchen, twee keer per dag zijn tanden te 

poetsen, zijn bed op te maken, de was te 

doen en regelmatig even naar buiten te 

gaan.

Teylingereind heeft een medische dienst 

die oplet of de jongeren gezond zijn. 

Dat zijn verpleegkundigen, een huisarts, 
psychiater en een tandarts.

Elke groep heeft een eigen gedrags-

wetenschapper. Dat is een psycholoog

die met uw zoon bespreekt hoe hij zich 

voelt. Als het nodig is, krijgt hij hulp. 

Bijvoorbeeld als hij problemen heeft met 

agressie of verslaafd is aan drugs. 

Die behandeling kan gedaan worden door 

de gedragswetenschapper zelf, maar ook 

door een van onze therapeuten. We 

hebben veel verschillende soorten 

therapie. Van sporttherapie tot 

muziektherapie en van creatieve therapie 
tot familietherapie, waar u ook aan mee 

kan doen.

Verder kan uw zoon altijd een gesprek 

aanvragen met de dominee of de imam die 

bij ons werken. Zo krijgt elke jongere wat hij 

nodig heeft.

ZORGEN JULLIE 
GOED VOOR  
MIJN ZOON?

IS MIJN 
ZOON  
VEILIG?
We doen er alles aan om te zorgen dat 
iedereen in Teylingereind veilig is. De 
groepsleiders kijken goed hoe de sfeer 
op de groep is. Als er spanningen zijn, 
gaan ze daarover met de jongeren in 
gesprek.

Natuurlijk is er, ondanks dat, wel eens 
ruzie. Net als buiten onze muren. 
We proberen dat dan zo snel en goed 
mogelijk op te lossen.

Controle op verboden spullen
De beveiliging zorgt ervoor dat elke 
bezoeker zijn identiteitsbewijs laat zien 
en dat ze geen spullen meenemen die 
verboden zijn, zoals mobiele telefoons, 
drugs, aanstekers of wapens. Ook de 
jongeren en hun kamers controleren 
we regelmatig daarop.
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WAT KAN IK  
DOEN VOOR 
MIJN ZOON?

Ouders zijn ontzettend belangrijk voor de 
jongeren en voor ons. Daarom betrekken 
we ze zoveel mogelijk bij wat we doen. Dat 
doen we alleen als het mag. 

Als uw zoon ouder dan achttien is, mag hij 
namelijk zelf bepalen wat we over hem aan 
u mogen vertellen. Is hij jonger dan acht-
tien, dan mag het altijd.

Mogen we contact met u hebben? Dan belt 

de mentor van uw zoon u zo snel mogelijk. 
We nodigen u dan ook uit voor ouder-

avonden en gesprekken. We betrekken u 

ook bij belangrijke beslissingen en u kunt 

regelmatig op bezoek komen. Zo voelt uw 

zoon dat u hem steunt. Dat helpt hem om te 

werken aan een betere toekomst.

U hoeft niet op een uitnodiging van ons te 

wachten. Als u zelf een gesprek met een 

groepsleider of gedragswetenschapper wilt, 

kunt u daar altijd om vragen.

WAT KAN IK  
DOEN VOOR 
MIJN ZOON?
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KAN IK  
SPULLEN  
MEENEMEN?
De mensen die op de bezoekerslijst van uw zoon staan, 
kunnen dingen voor hem meenemen. Natuurlijk geen 
spullen die verboden zijn binnen Teylingereind, zoals 
drugs, wapens en telefoons maar wel andere dingen. Hij 
kan bijvoorbeeld vragen om kleren te brengen of zelfs een 
Playstation.

Wilt u iets meenemen voor uw zoon? Vul dan het formulier 

invoer goederen in. Dat zit in het informatiepakket wat u 

krijgt als uw zoon net bij ons binnen is. U vindt het ook op 

www.teylingereind.nl. Het formulier geeft u met de spullen 

aan de beveiliging. Zij kijken of alles naar binnen mag en 

zorgen dat het bij uw zoon terecht komt.

Eten, sigaretten, shag, shampoo of andere verzorgings- 

producten kunt u niet brengen. Die kan uw zoon bestellen via 
de bestellijst op de groep. Hij kan dat betalen met het geld 

wat op zijn Teylingereindrekening staat (zie hiernaast).

OV-kaart

Als uw zoon weg mag uit Teylinger-

eind, vragen we u of u hem op kunt 

komen halen.

Lukt dat niet, dan krijgt hij van ons 

een ov-kaart. Die betaalt hij zelf. We 

houden dat in van zijn zakgeld van de 

eerste drie weken. Heeft hij de kaart 

niet nodig omdat hij opgehaald wordt, 

dan storten we het geld weer terug.

Geld

Als uw zoon dingen wil bestellen, zoals 

extra badproducten of snacks, heeft hij 

geld nodig. In Teylingereind mag je geen 

contant geld hebben. Wel krijgen alle 

jongeren van ons een bankrekening.  

Er mag maximaal €200,- op die rekening 

staan.

Als hij geld bij zich heeft als hij 

binnenkomt, storten we dat op zijn 

Teylingereindrekening. Ook kunnen 

mensen van buiten daar geld op storten. 

Als u geld wilt overmaken aan uw zoon, 

dan kan dit op bankrekeningnummer 

NL27RABO0108373983 ten name van 

Stichting Teylingereind. Zet daar altijd de 

voor- en achternaam van uw zoon bij.

Uw zoon krijgt bij ons ook zakgeld. Elke 

week maken we een bedrag over op zijn 

rekening zodat hij dingen als beltegoed kan 

kopen. Als hij weggaat uit Teylingereind 

maken we het geld dat nog op zijn 

rekening hier staat over naar zijn rekening 
buiten. We kunnen geen contant geld 

meegeven.
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Routebeschrijving
Forensisch Centrum Teylingereind is zowel 

met openbaar vervoer als per auto goed 

bereikbaar.

Komt u met de auto?
Vanuit de richting van Amsterdam is 

de ingang aan de Rijksstraatweg 24 in 

Sassenheim het handigst. 

Komt u vanuit de richting van Den Haag, 

dan kunt u het beste de ingang aan het 

Poelruiterpad 7-9 in Oegstgeest nemen.

Parkeren op ons parkeerterrein is gratis.

Komt u met het openbaar vervoer?
Op www.9292.nl vindt u de snelste route.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Op onze website,  

www.teylingereind.nl vindt u meer 

informatie. U kunt ons ook bellen op  

071 305 55 55 of mailen naar  

info@teylingereind.nl. Met vragen 

over bezoek kunt u mailen naar 

bezoekadministratie@teylingereind.nl.

‘De band met mijn zoon 
is veel sterker nu. We 
zijn eerlijk tegen elkaar 
geworden.’ - Sharon, moeder



Bezoekadres
Rijksstraatweg 24 
2171 AL Sassenheim

Postadres
Postbus 193  
2170 AD Sassenheim

Algemene vragen
T 071 - 305 55 55
E info@teylingereind.nl

www.teylingereind.nl
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