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Niemand tussen
wal en schip
Voor iedere jongere een passende opleiding, een
diploma én kans op een baan. Straks is er geen
jongere meer die onvoorbereid de arbeidsmarkt
betreedt. Gemeenten, scholen, hulpverleningsinstanties en bedrijfsleven werken intensief samen
zodat geen jongere meer tussen wal en schip valt.
Ze dichten de mazen van het net.
Voortaan zijn gemeenten, hulpverlenings
instanties en het onderwijs er namelijk
samen verantwoordelijk voor dat kwetsbare
jongeren een diploma behalen. Jongeren
met een praktische instelling en voor wie
leren niet vanzelf gaat. Onderling hebben
de partners al contact, maar de banden
worden stevig aangehaald. Waardoor, als
het goed is, ook de denkbeeldige muren
tussen de instanties verdwijnen. Beleids
makers noemen dit ‘ontschotten’.
Uitdaging
‘Grote uitdaging in de samenwerking is om
bij het toepassen van procedures en regels
te blijven denken vanuit de belangen van
de cursist’, zegt unitdirecteur Entree Govert
van Bezooijen. Dat het kan, blijkt uit het
samenspel met het voortgezet onderwijs
(vo): ‘Om de overstap naar het mbo te
verkleinen, overleggen we met het vo
bijvoorbeeld over gezamenlijke opleidings
trajecten. We bedenken manieren waarbij

leerlingen langer in het vo blijven en daar
leskrijgen van bijvoorbeeld Novadocenten.
Ze krijgen tijd om te wennen aan de
overstap.’
Aanmelding
Dat de partijen elkaar vaker opzoeken, daar
plukken cursisten straks de vruchten van.
Govert: ‘Voordat we van een aanmelding
een inschrijving maken, gaan we zorgvuldig
te werk. We bekijken de studievoortgang
en eventuele persoonlijke leer-, studie- of
gedragsproblemen. Ook overleggen we met
de verwijzende school, want die kent de
jongere op dat moment het best.’ De kans
op teleurstelling en - uiteindelijk - uitval
wordt op deze manier zo klein mogelijk.
Onzeker is nog hoe de nieuwe lichting
aanmelders bij de entreeopleiding eruit
gaat zien. ‘Door strengere taal- en rekeneisen verwachten we dat een deel van de
Lees verder op pagina 3, 4 en 5
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vmbo’ers niet slaagt. Waarschijnlijk melden
zij zich aan bij ons dus overleggen we nu
al met de vo-scholen over deze groep
leerlingen.’
Studieadvies
Vanaf 2015 betalen gemeenten de jeugdzorg. Omdat een groot deel van de entreecursisten die zorg nodig heeft, kijken
gemeenten straks kritisch mee bij de
aanmelding, plaatsing en het (bindend)
studieadvies. Govert: ‘Als opleiding gaan
wij verantwoording afleggen aan gemeenten. Vanaf september krijgen cursisten
binnen vier maanden een studieadvies.
Functioneren cursisten niet goed dan
wordt het een bindend studieadvies en
moeten ze de entree-opleiding verlaten.’
Deze jongeren worden begeleid naar een
andere opleiding of een ander traject waar
ze wel op hun plek zijn. Dit geldt ook voor
jongeren die niet zijn toegelaten tot de
opleiding. Echt niemand staat dus met
lege handen, tenzij een jongere echt
niet wil. ‘Waar nodig bespreken we met
gemeenten en het voortgezet onderwijs
of we anders kunnen omgaan met de
eisen van leerplichtwet’, licht Govert toe.
Praktijkles
Om de arbeidskansen van cursisten te
vergroten, verhoogt de minister van
Onderwijs het aantal lesuren. Govert
denkt er erover het aantal praktijkuren
in het opleidingsprogramma te verhogen.
Deels gebeurt dit al met praktijkopdrachten
zoals het bouwen van een sportwagen
(techniek). ‘En misschien is het een idee
om gast-lessen, thema- of projectweken
en buitenschoolse opdrachten te organi
seren. Daarin kunnen cursisten meer hun
talenten en interesses aanspreken. Voor
deze creatieve invulling hebben we wel
medewerking nodig van bedrijven.’

Beroepsvaardigheden
Werkgevers vragen steeds vaker om praktisch ingestelde werknemers die breed
inzetbaar zijn. ‘Daar spelen we op in door
cursisten op te leiden voor zes van de negen
keuzerichtingen (zie kader). Deze uitstroom
profielen heeft de minister van Onderwijs
onlangs vastgesteld. Bij elke keuzerichting
leren cursisten zowel werknemersvaardig
heden - zoals samenwerken - als meer
beroepsgerichte vaardigheden, bijvoorbeeld
een bed opmaken of pc demonteren.’
Alles wordt uit de kast getrokken voor deze
jongeren die extra steun nodig hebben om
hun talenten te benutten. Het netwerk van
instanties vouwt zich langzaamaan om de
jongeren heen. Iedereen krijgt de kans op
eigen kracht - en als het even kan vol
vertrouwen - de boot te halen.

Wat verandert er?
• Cursisten krijgen (bindend) studieadvies
• Cursisten volgen meer lesuren
• Cursisten kiezen een richting
(uitstroomprofiel)
• Onderwijs, gemeenten en hulpverlening samen verantwoordelijk
voor voorbereiding van jongeren
op de arbeidsmarkt

Uitstroomprofielen entreeopleiding
• Logistiek
• Procestechniek
• Bouwen en wonen*
• Mobiliteitsbranche*
• Installatie- en constructietechniek*
• Dienstverlening en Zorg*
• Horecavoeding/voedingsindustrie*
• Verkoop/retail*
• Groene verkoop/retail
* deze uitstroomprofielen biedt Nova College aan

AGENDA
Sportdagen

19, 20 en 22 mei

Hertoets

16 juni

Hemelvaartvakantie

26 mei - 30 mei

Stageweek

16 juni - 20 juni

Tweede pinksterdag

9 juni

Diploma-uitreiking 24 juni

Toetsweek

10 juni - 13 juni

Zomervakantie

28 juni - 17 augustus
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DIT VINDEN ONZE
SAMENWERKINGSPARTNERS ERVAN

Wat vinden onze partners
van alle veranderingen?
We vroegen het aan een
ondernemer, een cursist,
twee gemeenten en het
samenwerkingsverband van
scholen in het voortgezet
onderwijs.
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De cursist

‘Meer aandacht voor talenten’
Selvedina Muratovic:
‘Veel cursisten weten niet wat ze willen worden. Ik vond het ook moeilijk om erachter te
komen waarin ik goed ben. Gastlessen, themaweken en opdrachten buiten school vind
ik dus wel een goed idee om je talenten te ontdekken. We doen daar nog niet zoveel
aan. Voor het studieadvies vind ik vier maanden een beetje kort omdat iemand ook
kan veranderen. Maar het is voldoende tijd voor iemand die niet slim genoeg is om de
opleiding te volgen.’

De ondernemer

‘Beter de wereld leren kennen’
Ed Henfling, bedrijfsleider Technische Handelmaatschappij Santpoort:
‘Ik ken de entreecursisten -ze lopen stage bij ons- en het zijn doeners. Het is een
goed idee om ze meer met de praktijk te laten kennismaken, want ze hebben
nog te weinig vlieguren. Het is belangrijk dat ze de wereld en de omgangsvormen
daarin beter te leren kennen. In ons bedrijf lopen stagiairs met alles mee zodat
ze overal kunnen rondkijken. Prima dus dat ze naast werknemersvaardigheden
ook beroepsgerichte vaardigheden aanleren.’

Het voortgezet onderwijs

‘De ambitie is dat geen leerling meer
wordt afgewezen’
Nenette Dieleman, directeur Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs
Zuid-Kennemerland:
‘Het liefst zie ik het mbo al een rol spelen bij de begeleiding van de aankomende
entreecursist als die nog in het voortgezet onderwijs zit. En niet pas vlak voor de
overstap. Leerlingen weten daardoor beter wat ze (nog) moeten leren voordat ze
naar het mbo gaan. Zo kunnen ze zich goed voorbereiden en dit vergroot de kans
op toelating tot de entreeopleiding. Mijn ambitie is dat door deze samenwerking
geen leerling meer wordt afgewezen. En willen we jongeren werkelijk ondersteunen,
dan moeten we vooral samen onderzoeken welke vaardigheden ze nodig hebben
om zich verder te ontwikkelen.’

De gemeente Haarlemmermeer

‘Opnieuw kijken naar de startkwalificatie’
Hans Blok, adviseur jeugdbeleid:
‘Ik wil heldere afspraken voor de lange termijn zodat er echt iets is geregeld als we
bijvoorbeeld besluiten dat een jongere beter eerst kan werken. Ons vertrekpunt is
de jongere en wat verstandig is voor hem of haar. Vanuit de gedachte ‘een leven lang
leren’ is het interessant opnieuw te kijken naar de startkwalificatie, die is namelijk niet
voor alle jongeren de oplossing. Voor sommigen is eerst werken beter, om van daaruit
weer een opleiding op te pakken. Wij denken steeds meer vanuit de burger en minder
vanuit regels. Daardoor ontstaat ruimte voor vernieuwing, zoals praktijkgerichte vormen
van opleiden.’

De gemeente Haarlem

‘Wij zijn niet alleen van de handhaving’
Hanneke van der Meer, beleidsadviseur Onderwijs:
‘Ons regionale uitgangspunt is een passende opleiding voor elke jongere. We willen
jongeren alle kansen geven zelfstandig te functioneren in de samenleving. Om voortijdig
schoolverlaten en jeugdwerkloosheid preventief aan te pakken en dus te voorkomen,
willen wij nog intensiever samenwerken met de entreeopleiding. We zijn niet alleen
van de handhaving. We maken ook afspraken met partners over zorg en begeleiding
en denken we mee over het traject.’
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AAN
HET
WERK

‘Werken heeft
mijn leven
veranderd’
Cursiste Selvidan Ceylan (17)
aan het werk bij McDonald’s,
Grote Houtstraat in Haarlem
6
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‘Werken heeft mijn levensstijl veranderd.
Het komt doordat hier veel structuur is:
voor alle werkzaamheden zijn checklists.
Ik werk nu meer dan dat ik op school zit,
verdien mijn eigen geld en ik wil een
diploma.

Bij de kassa, in het restaurant of de
keuken… ik ben overal inzetbaar.
De keuken is het leukst, daar werk je veel
samen. Met een paar collega’s heb ik een
band, een keer per maand drinken we wat
na werktijd.

Ze leiden mij op tot crewtrainer, die stuurt
crewleden aan en is een voorbeeld voor
hen. Mijn leidinggevende zegt dat ik hard
werk en mensen op een prettig manier
kan aansturen.

In twee jaar tijd heb ik iets opgebouwd
bij McDonald’s, want ik begon met een
bijbaantje en werk nu vier à vijf dagen per
week. En als ik klaar ben, ga ik verder met
niveau 2 bij de McDonald’s Academie.’

PROFIEL

Locatie: thuis bij mevrouw Visbeen in de Haarlemse wijk Slachthuisbuurt
waar cursiste Jessica Heinsen (20) stage loopt, via Nova Zorg voor de Buurt!
Bijzonder: mevrouw Visbeen helpt jongeren opleiden en wil Nova Zorg
voor de Buurt! niet meer missen
Datum: 11 maart 2014

‘Het voelt hier prettig’
Mevrouw Visbeen: Bij een open dag
ben ik gaan kijken bij Zorg voor de Buurt!
en ik vond het meteen heel leuk. Ik heb
mij ingeschreven omdat ik wel hulp kon
gebruiken. Toen had ik nog geen extra
zuurstof nodig.
Jessica: Elke dinsdagmiddag help ik
mevrouw Visbeen twee uurtjes met klusjes:
keukenkastjes soppen, de tuin opruimen,
de keukenvloer dweilen. Ik werk snel dus
we hebben ook tijd om gezellig samen
boodschappen te doen.
Mevrouw Visbeen: Niets is haar teveel.
Ik heb ik al heel wat cursisten gehad en
ze willen allemaal bij me werken. Mijn
vriendinnen hebben zich ook allemaal
aangemeld.
Jessica: Het voelt hier prettig, mevrouw
Visbeen maakt graag een grapje.
Mevrouw Visbeen: Laatst stond Jessica
met een rollator voor de deur. Had ze
voor me meegenomen omdat ze wist
dat ik graag een steuntje gebruik.
Jessica: Die rollator was over, dus ik
dacht meteen aan mevrouw Visbeen.
Mevrouw Visbeen: Ze leren hier veel,
want in het begin kunnen ze weinig.
Een cursist had mijn douchecel met jif
ingespoten, maar vergeten die uit te
spoelen. (Lachend) Nou, zeg ik, die
hoef ik voorlopig niet meer te witten!
Jessica: In het begin moest ik vaak
vragen waar alles ligt.
Mevrouw Visbeen: Je moet het even
met elkaar afstemmen. De een doet het
zus, de ander zo. En als het niet bevalt,
ben ik duidelijk. Maar ze kan al veel.
Jessica: Mijn werkwijze pas ik aan, de
ramen lap ik zoals mevrouw het graag wil.
Mevrouw Visbeen: Met twee oud-cursisten
heb ik nog contact. Komen ze koffiedrinken
en bijkletsen. De docenten bellen ook
weleens op of komen langs. Toen ik in het
ziekenhuis lag, brachten ze een bloemetje.
Jessica: Ik heb voor mijn oma gezorgd
en toen zij overleed, wist ik dat ik met
ouderen wil werken. Het is fijn iets voor
anderen te doen. Later word ik activiteiten
begeleider.

Mevrouw Visbeen: Ze is echt een
praktijkvrouw, maar ze merkt het ook als
ik het benauwd heb.
Jessica: Ik kan niet in de schoolbanken
zitten dus toen ik hier kwam, was het een
hele verandering. Een op een leer ik beter.
Mevrouw Visbeen: Ik heb veel moeten
inleveren met mijn gezondheid dus ik wil die
school niet missen. Het is een aanwinst voor
de buurt. Jongeren helpen bij hun opleiding
is leuk, maar de docenten vragen mij ook
om de cursisten te beoordelen, hoor!

‘Een aanwinst
voor de buurt’

Nova Zorg voor de Buurt!
In dit wijkleerbedrijf volgen jongeren
een opleiding voor zorghulp (niveau 1)
of Helpende zorg en welzijn (niveau 2).
Ze krijgen les en doen werkervaring
op door buurtbewoners en zorg- en
welzijnsorganisaties te helpen.
Docent Ans Vrij: ‘We krijgen steeds
meer hulpaanvragen via de WMO.
Veel mensen krijgen geen thuiszorg
of hulp van familie of vrienden.’

HART
VOOR DE
ZAAK
‘Creativiteit helpt je verder in het leven’
Dat ze straks meer moet lesgeven, is een kans om een opleidings
programma te maken dat niet alleen opleidt voor werk maar ook
aansluit bij de interesses van jongeren. En om hun creativiteit te
ontwikkelen, vindt Maren Ransdorp, cursistbegeleider en docent
welzijn. ‘Het leert je in oplossingen denken.’

cursisten eerst snuffelen, ook aan andere
richtingen, en ontdekken wat ze leuk
vinden. Daarna kunnen ze zich verdiepen.
Jongeren ontwikkelen op deze manier een
reëler beroepsbeeld. Onze overwegingen
bespreken we ook met het beroepenveld
om te weten waaraan zij behoefte hebben.

In de zorg zijn nauwelijks stageplekken.
Hoe organiseer je dan extra lesuren in
de praktijk?
We zoeken het in een samenwerkingen
zoals met zorggroep Reinalda. Zij kunnen
helpende handen gebruiken bij creatieve
activiteiten voor bewoners. Verder zien
we een stijgende vraag naar mantelzorgers,
maar niet iedereen heeft hulp van familie
of vrienden. Hopelijk werkt dit in ons
voordeel en kunnen wij in dit gat springen.
Cursisten kunnen helpen bij huishoudelijke
taken, de hond uitlaten, samen boodschap
pen doen. Veel leerzamer en betekenisvol
ler dan les op school.

Hoe omschrijven cursisten jou als
docent?
Ze zeggen dat ik altijd alles door heb.
Ik zie en hoor veel, mijn voelsprieten
zijn goed ontwikkeld. Ook zullen ze
vertellen dat ik mij ergens in vast kan
bijten. Een cursiste die niet meedoet
aan de sportdag motiveer ik net zo lang
totdat zij in beweging komt.

Ben je er daarmee?
Nee, dus denken we ook aan workshops
en meer sport waarmee we ook aansluiten
bij de interesses van jongeren. Een diepgekoesterde wens is het geven van creatieve workshops. Creativiteit ontwikkelen,
is belangrijk. Het leert je in oplossingen
denken en met een andere blik kijken. Ik
denk dat het onze cursisten verder helpt
in hun leven.’
Het uitstroomprofiel Zorg en Welzijn
wordt straks Dienstverlening en Zorg.
We werken hard aan de invulling ervan.
Over waar we het accent opleggen: op zorg
of dienstverlening? Bij het laatste, kies je
voor een bredere invulling en kunnen

Fotografie: Wouter de Wit, Hugo Schuitemaker
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Waar krijg jij energie van?
‘U kijkt zo trots’, zei een bezoeker van
het Open huis tegen mij. Vier cursisten
gaven daar presentaties en ze werden
met elke presentatie beter. Je zag ze
letterlijk groeien en ja, daar krijg ik
energie van.

