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Onderwijs en zorg: er zijn
situaties waarin zij elkaar heel
hard nodig hebben. Of zou
je moeten zeggen dat de

aar het gaat om het

Vaak zijn alle gesprekspartners zich

jongere ze beide heel hard

welzijn van de jongere

niet van de verschillen bewust. Dat

hebben beide domei-

kan ons dan allemaal in de weg zitten.

nodig heeft? Of, misschien

nen toch hetzelfde
doel: vergroten en versterken. In het

Ferm heeft de oproep gedaan om te

nog beter: er zijn situaties

onderwijs gaat het dan vooral om

vertellen over dergelijke situaties.

waarin de docent de

het behalen van een diploma, want

Een stuk van het resultaat is hier terug

daarmee vergroot een jongere zijn

te lezen. Mocht jij je erin herkennen,

combinatie van onderwijs en

welzijn op termijn. Zorg steekt in op

of ook willen vertellen over jouw

zorg heel goed kan gebruiken.

een andere ontwikkeling: welzijn in

onderwijs/zorg situatie, dan nodigen

het kader van gezondheid op veler

we je van harte uit om ons hierover

manieren.

aan te schrijven. We breiden onze

En waar kan de docent

bloemlezing graag (anoniem) uit met

ondersteunend zijn aan de

Als we met elkaar aan tafel zitten

verschillende voorbeelden. Als we

zorgverlener?

dan kan er sprake van zijn dat we

ons bewust zijn van de verschillen, is

elkaar gewoon niet begrijpen: de

het eenvoudiger om overeenkomsten

jongere en zijn of haar ouders, het

te vinden. En daarmee gerichter

onderwijs, de zorg. Alsof we het

kunnen inzetten op het vergroten van

allemaal over iets anders hebben.

het welzijn van de jongere.

Alsof we soms een andere taal
spreken. Dat kan een kwestie zijn
van interpretatie of van perspectief.
Het kan gaan om verschillende
verwachtingen, of verschillende
doelstellingen.
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Aandacht, maatwerk
en de juiste zorg
Groots, niet groot. Mijn niveau 2 groep was een kleine
klas qua aantal. Qua persoonlijkheden raakte ik er
niet op uitgekeken. Zoveel potentie, al dan niet voor
in de schoolbanken. Een bijzonder interactieve groep,
waarvoor ik alles uit de kast moest halen om mijn
mannetje te blijven staan.
Zo’n groep waarvan je eerst even heel nerveus wordt als docent,
maar waarmee je fantastische tijden kunt beleven als je eenmaal de
juiste snaar gevonden hebt. Ik had een fantastische tijd met ze en
kan een boek schrijven over mijn belevenissen.
Elke student had zijn eigen verhaal, zijn eigen beslommeringen.
De een rolde eenvoudig door de lesstof, de ander moest wat
meer moeite doen. De een had minder behoefte aan aandacht of
maatwerk, de ander wat meer. Dat was de eerste zoektocht: wat heb
je van mij als jouw docent-coach nodig om de opleiding succesvol
te verlaten en als volwaardig burger deel te nemen aan onze
maatschappij?
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Niet verbaasd zijn: elke jongere had zijn eigen

Hij bleek opnieuw ziekgemeld. Mijn onderbuik

begeleidingsbehoefte: meer of minder sturen, meer

vertelde me dat er iets was. Wat precies, dat wist

of minder coachen, meer of minder fouten laten

ik niet. Hij kende de lesstof, dus zenuwen konden

maken, meer of minder samen. Om daarachter te

het niet zijn. Misschien was hij echt ziek, dat kon

komen had ik bij de een wat meer tijd nodig dan bij

natuurlijk. De enige manier om dat zeker te weten,

de ander.

was om even te bellen.

Op de dagen van de
herkansingen kwam hij
niet opdagen

Kleine moeite om de telefoon te pakken en -ervan
uitgaande dat hij echt ziek was (bewust gezonde
naïviteit)- ik verwachtte dat hij gewoon zou opnemen.
Mijn zorgen namen toe toen hij niet opnam. Hij was
immers van goede wil geweest. Ik had geen reden
om aan te nemen dat hij er niet was om ‘gewoon’
dwars te liggen. Later die dag probeerde ik het

Tegen het einde van het schooljaar miste een van

opnieuw, maar zijn telefoon stond uit.

de jongens een aantal belangrijke toetsen. Hij was
ziek geweest, dus we maakten andere afspraken

Hij ging niet uit mijn gedachten en toen ik ’s avonds

om de toetsen af te nemen. Een beetje gespreid,

thuis was belde ik weer. Hij nam op (gelukkig!)

op de dinsdag- en donderdagmiddag. Omdat deze

en zonder te veel aandacht te besteden aan zijn

knaap zich het hele schooljaar aan afspraken hield

afwezigheid spraken we af om de volgende dag

en goed zijn toetsen leerde, viel het op dat hij heel

elkaar even op te zoeken.

nerveus werd van deze specifieke toetsen. Hij miste
meer uren op de middagen, spijbelde gewoon, wat

De dag erna was hij een uur eerder dan zijn

hij nooit eerder had gedaan. Ik schreef het toe aan

gebruikelijke lestijd. Schoorvoetend kwam hij de

nervositeit en ik probeerde hem bij de voorbereiding

school binnen. Ik had hem al zien aankomen en om

te helpen, door studie-aanwijzingen te geven en de

hem de entree in het volle klaslokaal te besparen

leerstof nog eens expliciet te verduidelijken.

ving ik hem op in de deuropening. “Mevrouw, kan ik

Voor mijn gevoel kon hij hele dikke voldoendes

u even spreken?” zei hij. Ik keek even achterom het

halen. Op de dagen van de herkansingen kwam hij

klaslokaal in. Een enkeling keek onze kant op, de

niet opdagen.

rest zat te werken.
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Ik kon even buiten het lokaal stappen, ik liet de deur

Dat klopt. Dat weet ik niet.

jongen betekenen. We planden zijn toetsen op

open staan. Om zeker te weten dat de jongen zijn

Hij had nu een dubbel probleem. Je kan wel zo 17

momenten dat het goed paste. Hij vertelde me

verhaal rustig en privé kon vertellen, liepen we een

zijn en een flinke zelfstandige, stoere jongen.

uiteindelijk wat hij had uitgespookt om een taakstraf

stukje verder de gang in.

De schaamte voor de taakstraf was reden genoeg

te verdienen. Hij wilde nooit meer in deze situatie

om ook op school in de problemen te komen.

komen. Hij haalde zijn diploma en startte een legale

Hij trok een brief uit zijn tas. Hoewel die erg

carrière in een totaal andere richting dan waarvoor

verkreukeld was, zag ik meteen dat het een officiële

“Wilt u niet weten wat ik dan gedaan heb?”

brief was. Van de rechtbank, een beetje gelig en dik

“Wil jij het me vertellen?”

papier. Achter dat eerste vel zat een wit vel met een

“Eigenlijk niet. Niet nu.”

Natuurlijk zijn er allerlei redenen om de school

schema erop. Reclassering. “Kijk,” zei hij, “Ik kon

“Dan hoef ik het nu niet te weten.” De zucht van

niet op de hoogte te brengen van de ingeplande

niet.” Hij keek weg terwijl hij me de papieren gaf. Hij

opluchting was duidelijk hoorbaar.

schaamde zich verschrikkelijk.
In de brief was te lezen dat hij voor een vergrijp
veroordeeld was tot 100 uur taakstraf. Die taakstraf
was ingepland op vaste uren, verdeeld over een
aantal weken: in de toetsweek, tijdens lesdagen, op
de momenten van de geplande herkansingen. Op de
middagen dat ik dacht dat hij spijbelde.
“Dus je spijbelde eigenlijk niet,” zei ik, terwijl ik
probeerde zijn blik te vangen.

In de brief was te lezen
dat hij voor een vergrijp
veroordeeld was tot 100 uur
taakstraf
Inmiddels was het lesuur voorbij en we liepen
naar het kantoortje om even te bellen met de
reclasseringsambtenaar. We hebben een afspraak

“Was het niet makkelijker geweest als je me dit al

gemaakt om kennis te maken, om het rooster te

“Maar mevrouw, ik hoopte dat u er niet achter

bespreken, om het vervolg van de reclasseringsroute
en de school eenvoudig samen te laten vallen.

hoefde te komen.”
“Je kunt dit toch gewoon vertellen?”

Door samen op te trekken met de reclasserings-

“Nee. Dat kan echt niet. U weet niet hoe dat is.”

ambtenaar kon ik als studie-coach veel voor de
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taakstrafuren. Zoals de schaamte, de privacyredenen, de keuze van de jongen om dat niet te

“Nee,” antwoordde hij. “Ik had straf.”
eerder verteld had?”

hij naar school was gegaan.

willen. Toch waren er vast wel andere manieren om
tot afspraken te komen, door rekening te houden
met zijn lesrooster, zijn toetsen, zijn gevoeld van
schaamte voor zowel zijn daden als zijn straf. Ik had
het in elk geval graag eerder geweten, zodat we
het vanaf de start goed hadden kunnen doen. Met
aandacht, maatwerk en de juiste zorg.

Feiten

WAT IS
DE CONTEXT?
School ziet de leerling in een

schoolse omgeving,
in de klas met andere leerlingen.

WAT IS
RELEVANT?

De zorg ziet de leerling alleen

of in de context van
bijvoorbeeld het gezin.
WAT
ZEGT DE WET?

De primaire taak van school is

onderwijs verzorgen,
de taak van de zorg is het

verbeteren van het
welbevinden en de
gezondheid van de
leerling.

Zorg moet zich houden aan de

WAT IS
DE FINANCIERING?
De zorg moet de

tijdsinvestering
(geld) goed kunnen

verantwoorden bij
de gemeente. School wordt
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niet via de gemeente
gefinancierd.

wetgeving die te maken heeft met
de behandeling. Onderwijs
heeft met name te maken met de
wet op de privacy wat betreft
goede zorg bieden voor een
leerling.

WAT IS
RESULTAAT?
Een behandelaar wil graag de

klachten behandelen,
school wil graag dat een
leerling aangepast

Feiten

gedrag in de klas
laat zien en goede
resultaten haalt.
WAT IS
EFFECTIVITEIT?
De psycholoog is blij

met

kleine stapjes die vaak

WAT
DUURT LANG?

weken tijd kosten, school wil graag
een relatief

snel effect

waarnemen.

Zo vindt de zorg een

wachttijd van 6 weken
kort en vindt het onderwijs een week
al lang
duren.

Een behandelaar stelt meestal

kleine haalbare
doelen, school ziet
pas resultaat wanneer er

WAT IS
BETROKKENHEID?
Een behandelaar is
meestal enkele

maanden
betrokken,
school volgt een
leerling jaren.
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WAT IS
HET EINDDOEL?

grotere doelen zijn
gehaald.

Ferm in
de Stedendriehoek:
met elkaar
en met
daadkracht
jongeren
perspectief op
hun toekomst
geven en hen
stimuleren de
juiste stappen
hiervoor te
zetten.
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Bij Ferm zetten we ons in om in de regio
Stedendriehoek een goed vangnet voor
jongeren te organiseren. Een vangnet,
omdat niet alle jongeren zélf een goede
opleiding of baan kunnen vinden waarmee
ze een zelfstandig leven kunnen opbouwen,
want dat is, vinden we met z’n allen, wél de
bedoeling.

PRO VSO en andere leerwegen noemen we ook wel:

Daarvan zijn er ongeveer 672 nieuwe vsv’ers, dat

Jongeren in kwetsbare positie, JiKP. Eigenlijk zijn alle

is 1.68% van de regio en 1,68% x 3% = weinig...

jongeren op een bepaalde manier wel kwetsbaar,

Je kunt dus zeggen dat in verhouding met de

maar dit is nou eenmaal de term die overheden daar-

landelijke aantallen maar weinig vsv’ers hebben.

voor bedacht hebben.

Maar we mogen deze jongeren niet alles alleen laten
uitzoeken! We moeten ze helpen op weg naar een

Ok, en wie zit nou waar op school?

eigen leven. Echte getallen voor echte jongeren dus!
En even alleen van onze regio.

We verdelen de aantallen:
Er zijn in de regio stedendriehoek, in het echt: 672

De meeste jongeren kunnen met behulp van ouders,
school en anderen uit hun omgeving prima zelf die
keuzes maken en hun weg vinden maar er zijn ook
jongeren die toch wel steun nodig hebben in die
zoektocht. Ja, maar over hoeveel jongeren hébben

MBO en Vavo
VO
JiKP

vsv’ers. Dus als we daar nou iets voor verzinnen,

11.563

zijn we klaar? Nee. We willen juist preventief werken
24.488

4.094

we het dan eigenlijk?

We zetten ons in om in
de regio Stedendriehoek
een goed vangnet voor
jongeren te organiseren

Opgeteld: 39.945, dus zeg maar 40.000 jongeren.

Hmm, ja, maar dat kan Ferm dan weer niet alleen...
We richten ons op jongeren, op de plaatsen waar
ze te vinden zijn, met name op scholen maar ook

landelijke streefnorm’.

in wijken en buurtcentra. We werken samen met
gemeenten, scholen, sociale diensten, samen-

Hallo? Ben je daar nog? Wat zégt dat? Wie voelt

werkingsverbanden in het onderwijs, organisaties

zich nou een 0.72% jongere?

voor jeugd en gezin, gezondheid, arbeid,
werkgevers, enz. enz. enz. Iedereen wil een plekje

Percentages halen soms het leven uit getallen.

voor zichzelf in de maatschappij, en sommigen

Nog een voorbeeld: In Nederland zijn 1.322.986

geven we een zetje.

zo’n 40.000 jongeren. Jongeren op scholen voor

3%… “Oh, dan valt het wel mee, toch?”
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672 maar voor àlle 40.000

Een percentage van bijv. 1.72% ‘ten opzichte van de

schoolgaande jongeren, in onze regio 40.000, dat is

jongeren

worden. We zetten ons dus niet alleen in voor die

percentages omdat elke jongere er 1 is.

Op het voortgezet onderwijs en het MBO zitten daar
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begeleiden naar school of werk zodat ze geen vsv’er

En uh.. we spreken liever over échte getallen i.p.v.

Ok, laten we het dan hebben over aantallen, in de
regio Stedendriehoek.

waardoor er minder vsv’ers komen en de JiKP beter

DOE JE MEE? DA’S FERM!

fermvoorjongeren.nl
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