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Afwezig in mijn hoofd 
Zelf  zegt hij dat hij altijd pech had. Het zit Peter  

Scharrenborg (18) inderdaad lange tijd niet mee op 

school. Totdat dat hij aan de entreeopleiding begint  

en stage loopt in zijn favoriete tattooshop Sixkiller  

in Hoofddorp. Nu is hij serieus bezig een diploma  

te behalen. Dit is Peters persoonlijke verhaal maar  

het lijkt in veel opzichten op dat van leeftijdsgenoten 

die spijbelen en (bijna) afhaken op school.

‘Weleens gehoord van anime, Japanse anima-

ties? Een bekende anime is Pokémon. Ik 

teken veel anime en omdat de eigenaar van 

de tattooshop, Steve Mahakena ze goed 

vond, mocht ik stage komen lopen.’ Voor 

het eerst in lange tijd heeft Peter weer het 

gevoel dat hij het heeft getroffen. Nog geen 

dag heeft hij verzuimd bij Sixkiller. ‘Dat kan 

ook niet want als floormanager ben ik het 

aanspreekpunt. Ik bereid alles voor zodat 

Steve de tattoos kan zetten. Eerst vond ik 

zelf tatoeëren eng maar die angst ben ik 

voorbij, want ik heb net mijn eerste tattoo 

gezet: bij mijn moeder!’

Problemen
‘Het voelt alsof ik bij een vriend werk. Steve 

ziet mij als Peter, niet als iemand met pro- 

blemen.’ Die problemen beginnen op de 

middelbare school; Peter gedraagt zich 

vijandig en wordt vaak uit de les gestuurd. 

Na schorsing gaat het bergafwaarts; hij krijgt 

hulp van jeugdzorg en opname in een ggz-

instelling volgt. Daar blijkt een gedragsstoor-

nis de oorzaak, en met medicijnen en thera- 

pie krijgt Peter zijn leven weer op de rails.

Onverschillig
‘Op het voortgezet speciaal onderwijs 

haalde ik goede cijfers. Dit was een kick  

en een van de weinige keren dat iets wel 

lukte. Alleen, ik hoefde er niets voor te  

doen en daardoor werd ik lui en onver-

schillig.’ Dit breekt hem op tijdens de 

vervolgopleiding motorvoertuigtechniek 

(niveau 2) bij het Nova College. ‘Fysiek  

was ik in de les aanwezig, maar met mijn 

hoofd was ik er niet bij. Het kon mij niet 

boeien, dus haalde ik slechte cijfers.’  

Als hij er niet in slaagt een stageadres  

te vinden, haakt Peter opnieuw af.  

‘In mijn ogen had ik gewoon altijd pech.’ 

 Lees verder op pagina 2



2 ENTREEBEWIJS – DECEMBER 2013

Diploma
Op aanraden van de trajectcoach* van het Nova College meldt hij zich bij de entree-

opleiding. De combinatie van drie dagen les en twee dagen praktijk bevalt hem beter  

en deze keer behaalt hij wel een diploma, denkt hij. ‘Ze houden hier in de gaten of het 

goed met me gaat.’ En dat hij de techniekrichting volgt, maar stage loopt in de grafische 

sector is op dit moment bijzaak, want Peter heeft zijn plek gevonden.  

* Een trajectcoach ondersteunt cursisten in hun opleiding op het gebied van studie vaardigheden 
 en motivatie.

‘No show-actie’ tegen 
spijbelen
Elke jongere in West-Kennemerland 

zonder startkwalificatie moet een 

diploma behalen. Dat was het doel van 

de ‘no show-actie’ die eind augustus 

van start ging. Een start kwalificatie 

is een havo-, vwo-, of  mbo-diploma 

niveau 2. De actie is een initiatief  van 

de regio om samen zoveel mogelijk 

jongeren aan een diploma te helpen. 

Ook het Nova College deed mee aan 

deze actie. Medewerkers van het RMC, 

het meldpunt voor voortijdig school-

verlaters, en leerplichtambte naren 

hebben 350 jongeren persoonlijk 

benaderd. Zij kwamen niet opdagen 

op school of  hadden zich niet inge-

schreven voor een opleiding. Uiteinde-

lijk zijn er 40 huisbezoeken afgelegd. 

Hanneke van der Meer, RMC-coördi-

nator: ‘Onze ervaringen en ook die van 

de jongeren zijn positief. Zij stelden  

de extra bege leiding op prijs. Alle 

partners zijn overtuigd van de meer-

waarde en dus gaan we deze actie 

voortzetten. Over het cursusjaar 

2012-2013 heeft de regio – volgens 

de voorlopige cijfers van het ministerie 

van Onderwijs – 300 voortijdig 

schoolverlaters minder dan het jaar 

ervoor en daarmee lijkt de doelstelling 

van 25% daling ruimschoots gehaald.’ 

West-Kennemerland bestaat uit de 

gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, 

Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarn- 

woude, Heemskerk, Heemstede, 

Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

Jongeren die afhaken, 
moeten zonder 

diploma een 
bestaan opbouwen

 

Motief: opvang voor cursisten die vastlopen
Nova College leidt jongeren op voor de toekomst zodat zij hun dromen kunnen 

waarmaken. Maar soms zit het tegen. Er zijn te veel of  grote belemmeringen 

waardoor cursisten zich onmogelijk kunnen concentreren op de opleiding. 

Het gevaar bestaat dat ze afhaken en zonder diploma een bestaan moeten 

opbouwen. Om dit te voorkomen, is Nova College gestart met Motief. 

Doorstart
Motief  is een voorziening voor alle cursisten van het Nova College – van niveau  

2 tot en met 4 – die ernstig vastlopen tijdens hun opleiding. Zij krijgen al extra 

bege leiding vanuit hun opleiding, maar dit is niet (meer) genoeg. ‘Die naam komt  

van ‘motivatie’ waarmee we zeggen: maak een doorstart’, vertelt trajectcoach  

Tom Lenos. Motief  is niet bedoeld voor entreecursisten – zij kunnen terecht bij een 

eigen zorgteam – maar is wel onderdeel van de entreeopleiding. Tom: ‘Wij hebben 

kennis en ervaring met deze groep, contacten bij hulpverlenende instanties en de tijd 

om hen in te schakelen. In andere opleidingsprogramma’s is daar geen ruimte voor.’

Oplossingen
Samen met een trajectcoach van Motief  zoekt de cursist oplossingen voor de 

belemmeringen. Ondertussen blijft de cursist het eigen opleidingsprogramma 

volgen, want het doel blijft namelijk een diploma behalen. De jongeren worden 

op gevangen op onze locatie aan de Nassaulaan in Haarlem. Een bewuste keuze 

want door ze uit hun omgeving te halen, komt er rust en ruimte. Zolang de 

problemen spelen, blijft de cursist bij Motief. 
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MEER SAMENWERKING  
MET PERSPECTIEF
Vanaf dit cursusjaar geven entreedocenten ook les in algemene vakken aan 
deelnemers van de Perspectief-leerwerkbedrijven. Docenten geven daar al langer 
praktijklessen, en nu dus ook de vakken taal, rekenen, loopbaan & burgerschap. 
Deze nauwere samenwerking is het antwoord op steeds strengere voorwaarden  
van het ministerie van Onderwijs aan de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs 
en het toezicht van de inspectie hierop. 

Doelgroepen
De doelgroepen van Perspectief en Entree lijken op elkaar. Wendy Eilers, opleidings- 

manager entreeopleiding: ‘Het verschil is dat Perspectief er is voor jongeren die  

niet naar school kunnen vanwege hun gedrag of thuissituatie. Dit is hun laatste kans  

op een diploma.’ Ze ziet voordelen in deze samenwerking: ‘Als wij een cursist niet 

kunnen begeleiden, dan is Perspectief misschien de oplossing. Andersom kan ook: 

deelnemers van Perspectief die doorgaan met een entreeopleiding.’  

Werkend leren
De zestig deelnemers van Perspectief zijn in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Zij volgen  

een opleiding in een van de leerwerkbedrijven in de metaal, bouw of horeca. Bekende 

namen zijn de Haarlemse restaurants De Ripper en De Kloosterkeuken, bouwbedrijf 

De Adriaan (Haarlem) en scheepswerf De Chinook (IJmuiden). Vanaf dag één werken  

de deelnemers in het leerwerkbedrijf. Ze krijgen daar praktijklessen van leermeesters en 

Novadocenten en doen werkervaring op. Ook de algemene vakken volgen de jongeren  

in het leerwerkbedrijf.

Perspectief is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Haarlem, Dunamare 

Onderwijsgroep, Nova College, Paswerk en Bureau Jeugdzorg.  

VIJF TIPS 
tegen spijbelen

Wat adviseer je ouders, decanen  
en stagebegeleiders als een jongere 
spijbelt? Die vraag stelden wij aan 
Janine Mulder en Willemke Wiedijk 
van het RMC (meldpunt voor voor-
tijdig schoolverlaters) en aan leer-
plichtambtenaar Annelies den Reijer. 
Samen met andere regio’s proberen 
zij te voorkomen dat jongeren 
verzuimen en zonder diploma van 
school gaan. Jongeren die gestopt 
zijn, helpen ze aan een andere 
opleiding. 

1 Leg uit dat spijbelen consequen-
ties heeft. Jongeren denken vaak 
niet na over de gevolgen op 
langere termijn. De kans op een 
diploma neemt af, maar ook het 
vooruitzicht op een leuke baan. 

2 Laat jongeren weten dat ze 
worden opgemerkt. Ze verzuimen 
minder als ze weten dat je op ze 
let. 

3 Praat met ze, ook over problemen. 
Daarmee voorkom je misschien 
grotere problemen.

4 Motiveer jongeren die spijbelen. 
Benader ze positief, want het kan 
zijn dat er sprake is van een 
verkeerde keuze qua opleiding  
of richting. 

5 Veel ouders weten niet dat hun 
kind spijbelt. Bekijk daarom het 
lesrooster en/of registratiesys-
teem van de onderwijsinstelling. 
Hierin zie je of jouw kind spijbelt. 

Meer informatie? 
www.rmc-westkennemerland.nl

AGENDA
Kerstvakantie 23 december 2013 – 3 januari 2014

Open huis 4 februari (Nassaulaan en Lelyweg)

Sportdagen 17, 18 of 21 februari

Voorjaarsvakantie 24 – 28 februari

Stageweek 10 – 14 maart

Open huis 18 maart (Nassaulaan en Lelyweg)

Ouderavond  25 maart (Nassaulaan) en 27 maart (Lelyweg)

Goede Vrijdag 18 april

2e Paasdag 21 april

Meivakantie 28 april – 5 mei

Sportdagen 19, 20 of 22 mei

http://www.rmc-westkennemerland.nl
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Een opleiding volgen, is een vak leren. Maar ook: ontdekken 

wie je bent en wat je wilt. Groeien als mens. Voor veel van 

onze cursisten gaat dit niet zonder slag of  stoot. Zij moeten 

vaak een lange weg afleggen voordat zij ‘het papiertje’ 

kunnen vasthouden. De diploma-uitreiking aan het eind  

van de opleiding is voor hen dan ook echt het slotstuk.  

Een mijlpaal, want op deze dag ontvangen de meesten  

voor het eerst van hun leven een diploma. Voor ons zijn  

het helden, die wij, één voor één, huldigen door van de 

uitreiking een feestje te maken.
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Zonnetje
Elke locatie viert dit feestje op zijn eigen 

manier, maar zowel op de Nassaulaan als 

op de Lelyweg zijn er elk jaar cursisten  

die opvallen en die we in het zonnetje 

willen zetten tijdens het openingswoord. 

Omdat ze een bijzondere prestatie hebben 

neergezet tijdens hun stage. Een enorme 

persoonlijke groei hebben doorgemaakt  

of zich extra hebben ingezet. 

Winnaars
Voor de ene cursist is de diploma-uitreiking 

een echt feestje: in je mooiste outfit en 

te midden van familie en vrienden. 

Voor de ander is het een formaliteit, iets 

wat je tussen twee afspraken door doet. 

Hoe verschillend ‘onze’ geslaagden het  

ook beleven, voor ons kent zo’n dag alleen 

winnaars. 

Aftrap
Met een extra feestelijke diploma-uitreiking 

gunnen wij alle geslaagden een moment 

van glorie en triomf. Zodat deze positieve 

ervaring een goede aftrap is voor hun 

toekomst.

VANDAAG 
KENT ALLEEN 
WINNAARS
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Oud-cursist Naomi Bos (17),  
aan het werk bij bloembinderij  
Marisha in Amstelveen

‘Het liefst maak ik grafstukken. Het klinkt 

raar, maar in grote bloemenstukken leef ik 

mij helemaal uit. Anderen valt het niet op, 

maar ik zie elke tak die verkeerd zit. Met 

een grafstuk bewijs je de laatste eer, het 

moet perfect zijn.

In april begon ik hier voor stage, nu ben ik 

in dienst en draai ik twee dagen per week 

de winkel in mijn eentje. Ik heb eerder in  

de bloemen gewerkt dus ervaring had ik  

al en hier heeft de eigenaresse mij verder 

opgeleid in het vak. 

Tot twee uur ’s middags ben ik vooral  

druk met het maken van bestellingen en 

daarna met boeketten voor in de winkel.  

De bloemsoort bepaalt de vorm van het 

boeket, van violieren maak je bijvoorbeeld 

een veldboeket. 

Bloemen maken me vrolijk. Als klein meisje 

maakte ik al boeketjes van paardenbloemen 

en als vijfjarige stond ik model voor de 

reclameposter van een rozenkwekerij.’  

AAN 
HET 
WERK

‘Als klein meisje 
maakte ik al 
boeketjes van 
paardenbloemen’



Ad: Silvie is nog maar tien dagen bij ons, 

maar ik zie dat ze heel gemotiveerd is en 

graag wil leren. Ze zorgt ervoor dat ze 

antwoord op haar vragen krijgt én dat ze 

op tijd is. Verder moet ze de komende tijd 

vooral veel zelfvertrouwen op doen.

Silvie: Nou, ik heb al koffie laten vallen, hoor.

Ad: Waar wordt gewerkt, worden fouten 

gemaakt. Bovendien zit je er zelf al genoeg 

mee in je maag als het mis gaat. Aan ons 

dan de taak om te troosten.

Silvie: Bedienen is het leukst. 

Ad: Daarbij leer je een bestelling aan nemen: 

het opnemen en bevestigen van de bestel- 

ling zodat de klant weet dat je het hebt 

begrepen, en het afronden waarmee je 

aangeeft dat de bereiding wordt opgestart.

Siepie: Silvie heeft een heel sterk punt:  

ze heeft een lieve glimlach waarmee ze  

makkelijk contact maakt.

Ad: Gasten die binnenkomen, moeten weten 

dat je ze hebt gezien. Voor het begroeten, 

maak je eerst oogcontact. Silvie oefent dit 

nog, want ze is wat verlegen. 

Siepie: Het gaat beter. Als een klant eerst 

contact met haar maakt, stelt ze zich snel 

open op. 

Silvie: Behalve bedienen, spoel ik de 

koffiemachines door en maak ik schoon. 

Eén keer heb ik tosti’s klaargemaakt, maar 

verder heb ik nog geen gerechten bereid.  

Je bent hier veel met eten bezig en ik vind 

het leuk als gasten zeggen dat het lekker 

smaakt. Later leer ik ook bestellingen 

klaarmaken. ’s Morgens zet ik eerst de 

menukaarten neer en plaats ik asbakken  

op de terrastafels. 

Ad: De zaak gastvrij maken, heet dat.  

Het moet er netjes uitzien zodat klanten 

merken dat ze welkom zijn. 

Silvie: Je moet veel lopen. ’s Avonds ben  

ik heel moe.

Ad: Inderdaad, daarom is logistiek belang-

rijk. Je moet niet vaker lopen dan nodig is. 

Ben je vanaf het terras onderweg naar de 

keuken, kijk dan altijd of je iets mee terug 

kunt nemen.

Ad: De stageperiode valt voor ons gunstig, 

er zijn in het najaar minder toeristen in 

Zandvoort waardoor ik tijd heb voor 

begeleiding. Praktijkervaring helpt jongeren 

bij het maken van een beroepskeuze. Een 

lastige keuze op jonge leeftijd en daarom 

vind ik het onze maatschappelijke verant-

woordelijkheid om jongeren die kans te 

geven. Bij beginnende stagiairs gaan we 

ervan uit dat ze niets kunnen dus moeten  

ze eerst weten waar alles staat. Dit leer je 

het beste met het in- en uit ruimen van de 

afwasmachine. Zo bouwen we het werken 

hier langzaamaan verder uit.

Silvie: Toch wil ik niet in de horeca werken. 

Het liefst wil ik administratief medewerker 

bij de politie worden, maar daarvoor heb  

ik een niveau 3-opleiding nodig. Sommige 

mensen betwijfelen of ik dit kan. Ik denk 

dat ik het wel kan.

Ad: Je kunt het, dat weet ik zeker  

maar eerst moet je dit diploma behalen.  

Elke praktijkervaring die je ondertussen 

opdoet, vormt je als mens. 

PROFIEL
Locatie: Brasserie De Koffieclub in Zandvoort
Bijzonder: Silvie de Keulenaar (16), opleiding horeca, loopt stage bij De Koffieclub 
en wil agent worden. Eigenaren en praktijkopleiders Ad en Siepie Rampen geloven 
dat ze kan bereiken wat ze wil.   
Datum: 16 oktober 2013

‘Toch wil ik niet in de horeca werken’

‘Met haar lieve lach maakt 
ze makkelijk contact’



Fotografie: Wouter de Wit, Alexandra Hunts
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HART 
VOOR DE 

ZAAK

‘Ze moeten zich kunnen handhaven’
 

Van kleins af  aan is Michel Min in de ban van auto’s. De combinatie  

van snelheid en techniek boeit hem mateloos. Twintig jaar lang verkent  

Michel alle hoeken van de automobielbranche en slaat daarna een  

nieuwe weg in als docent motorvoertuigtechniek bij het Nova Technisch  

Leerwerkcentrum. Daar bouwt hij aan een jongensdroom: een sportwagen. 

Hoe wil jij herinnerd worden door 
oud-cursisten? 
Om mijn gedrevenheid en mijn vakkennis.  

Ik wil dat cursisten zich kunnen handhaven 

in het autobedrijf  dus leer ik ze alles over 

de banden-en-wielen-service. Dit is waar - 

mee je begint in de werkplaats, deze 

servicehandelingen passen goed bij een 

niveau1-opleiding. Ik hoop dat ze later 

denken: ik ben daar vooruitgekomen. 

Wat heb jij geleerd door je overstap?
Vroeger onderhield ik klantrelaties, maar 

die zijn oppervlakkiger. Met mensen 

omgaan, heb ik moeten leren. Als je 

cursisten iets wil leren, moet je investeren 

in de relatie. Alleen zo ontstaat een 

gunstige leeromgeving. 

Omschrijf  jouw werkwijze eens.
Ik denk positief. Als van de zestien cursisten 

er een paar niet meedoen, denk ik altijd: 

twaalf gaan wel lekker. Iemand met een 

grote mond laat ik het graag kort voordoen 

en dan is het snel over. Soms helpt het ook 

om iemand even links te laten liggen. 

Welk mooi moment uit de afgelopen 
week herinner je je nog?
Net na de start van het cursusjaar had  

ik een blij gevoel toen iedereen vrij  

snel – zonder hulp – tijdens de les aan  

het werk was. Meestal duurt het een paar 

weken voordat cursisten begrijpen wat 

ervan ze wordt verlangd. Dit keer had ik  

al snel de kans om, vanaf een afstandje,  

de groep te observeren. 

Hoe houd jij jongeren betrokken?
Door uitdagende leeropdrachten te zoeken 

zoals de sportauto. Toen ze het filmpje 

zagen, vroegen de jongens met glinster-

ogen: ‘Gaan wij dat maken?’ Ja, dus!

Sportauto
De bouw van de sportauto is mede 

mogelijk dankzij betrokkenheid van 

bedrijven in de Waarderpolder. Het 

project is een afspraak tussen bedrijfs-

leven, overheid en onderwijs tijdens  

het evenement Waarderpolder Werkt  

in 2012. Daar kwamen de partners 

overeen dat de unit Entree, met hulp 

van het bedrijfsleven, langzaamaan 

meer praktijksituaties opneemt in het 

opleidingsprogramma.  

Het doel is onderwijs en praktijk dichter 

bij elkaar brengen om zo de vergrijzing 

op de arbeidsmarkt op te vangen. 

In het Nova Technisch Leerwerkcentrum 
worden cursisten opgeleid voor technische 

beroepen op niveau 1. 
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