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Voorwoord
Tijdens de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening op de Christelijke Hogeschool
Windesheim, hebben wij in het kader van het afstuderen, een onderzoek uitgevoerd op
Kwadrant Emaus.
De onderzoeksvraag luidde als volgt:
Op welke wijze kan de maatschappelijke stage voor scholieren van regulier middelbaar
onderwijs 1 mogelijk gemaakt worden op Kwadrant Emaus?
Dit onderwerp prikkelde ons en wij vonden de onderzoeksvraag een uitdaging om mee aan
de slag te gaan.
Dit onderzoek hebben wij geschreven voor Kwadrant Emaus en is in eerste instantie bedoeld
voor intern gebruik, maar eventueel ook voor andere betrokken partijen, zoals scholen,
stagemakelaars en soortgelijke instellingen kan dit onderzoek zeer zinvol zijn.
Tijdens ons onderzoek hebben wij meerdere betrokkenen benaderd om hun visie en mening
met ons te delen, daarom willen wij de medewerkers van Kwadrant Emaus, de
stagemakelaar van Harderwijk en het Groevenbeek College, hartelijk bedanken voor hun
inzet en medewerking.
Daarnaast zijn wij onze begeleider van Kwadrant Emaus, Wijnand van Veenhuisen en vanuit
school, Frieda van Brug zeer dankbaar voor hun ondersteuning gedurende ons project om
dit met ons tot een succes te maken.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van ons rapport.

“Het lijkt me leuk om met mensen te werken”
Groevenbeek college, meisje, 14 jaar, HAVO
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Verder in dit verslag ook wel ‘scholieren’ of ‘middelbare scholieren’ genoemd.
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Samenvatting
Onderzoeksvraag
Op welke wijze kan de maatschappelijke stage voor scholieren van regulier middelbaar
onderwijs mogelijk gemaakt worden op Kwadrant Emaus?
Doelstelling
Kwadrant Emaus, een instelling voor jongeren met gedragsproblematiek en een licht
verstandelijke beperking, biedt vanaf september 2011 maatschappelijke stages aan die
verantwoord en veilig zijn voor middelbare scholieren.
Voor ons onderzoek hebben wij ons eerst verdiept in literatuur over ontwikkelingsfases en
psychopathologie. Cliënten van Kwadrant Emaus en scholieren verschillen qua lichamelijke
ontwikkeling weinig van elkaar, maar in deze periode ontstaan er juist ook grotere
verschillen, denk aan cognitieve ontwikkeling. Waarbij de scholieren juist een grote
ontwikkeling doormaken, blijven de cliënten achter, vanwege hun licht verstandelijke
beperking.
De cliënten hebben naast de licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen
bijkomende problematiek zoals ontwikkelingsstoornissen en psychische stoornissen. Deze
stoornissen kunnen van invloed zijn op het contact met de scholieren. Belangrijk is dat men
hiervan bewust is en hierbij rekening houdt bij de vormgeving van de maatschappelijke
stage.
Uit enquête van de VMBO scholieren, die een rondleiding over het terrein van Kwadrant
Emaus hebben gehad, bleek dat een groot deel (37,5%) zich onveilig heeft gevoeld. De helft
van alle ondervraagde scholieren stond positief tegenover een maatschappelijke stage op
Kwadrant Emaus.
Binnen ons onderzoek hebben wij medewerkers van Kwadrant Emaus betrokken, een aantal
van hen waren sceptisch ten aanzien van de maatschappelijke stage, dit in verband met de
jonge leeftijd van de scholieren en de heftige problematiek van de doelgroep. Medewerkers
zijn van mening dat de maatschappelijke stage het beste kan plaatsvinden buiten de
leefgroepen. Vereisten voor de maatschappelijke stage zijn: vanaf de zijlijn, geen één op één
contact en vaste begeleiding.
Voor ons onderzoek wilden wij ervaring van soortgelijke instellingen horen, de instellingen
die wij benaderd hebben, reageerden niet of boden nog geen maatschappelijke stage aan.
Wij hebben toen de stagemakelaar van Harderwijk gesproken, zij had ook geen soortgelijke
instellingen in haar bestand staan die de maatschappelijke stage aanboden. Wel kon ze ons
veel relevante informatie geven en heeft meegedacht over mogelijke activiteiten.
Met alle informatie die wij van alle deskundigen hebben gekregen, zijn wij gekomen tot
aanbevelingen van mogelijke activiteiten voor de maatschappelijke stage, deze staan
beschreven in het laatste hoofdstuk van ons rapport.
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Inleiding
Vanaf het schooljaar 2011/2012 wordt de maatschappelijke stage voor middelbare
scholieren verplicht. Het doel van deze maatschappelijke stage is: dat scholieren in
aanraking komen met werken, ze wat meer leren over de samenleving, zich verantwoordelijk
voelen, betrokken zijn en leren samenwerken. Cliënten van Kwadrant Emaus en andere
jongeren uit omgeving Ermelo komen niet of nauwelijks in contact met elkaar en veel
scholieren weten ook weinig af van Kwadrant Emaus. De maatschappelijke stage zou
daarnaast een goed middel kunnen zijn om de beeldvorming over cliënten en Kwadrant
Emaus bij te stellen, door scholieren kennis te laten maken met Kwadrant Emaus via de
maatschappelijke stage.
Kwadrant Emaus wil graag middelbare scholieren enthousiast maken voor het werken met
deze doelgroep, aangezien er momenteel een grote vraag is naar geschikte groepsleiders op
Kwadrant Emaus. Zij willen door het aanbieden van een maatschappelijke stage, scholieren
geïnteresseerd laten raken voor opleidingen die leiden naar een baan in de zorg.
Wij willen ons voornamelijk richten op scholieren van VMBO/HAVO, omdat deze scholieren
veelal kiezen voor een vervolgopleiding binnen MBO en HBO niveau. Bij Kwadrant Emaus
werken mensen met een SPW/SAW(MBO) en SPH(HBO) achtergrond.
Vanwege de specifieke problematiek van cliënten en de overeenkomende leeftijd van
cliënten en scholieren, is het lastig om op een verantwoorde en veilige manier de stage vorm
te geven voor middelbare scholieren. Deze kwestie werd aan ons voorgelegd en wij kregen
de taak om met doordachte en weloverwogen aanbevelingen te komen om dit te realiseren.
Wij behandelen in ons rapport de volgende onderwerpen: algemene informatie over de
maatschappelijke stage, Kwadrant Emaus als organisatie, de ontwikkelingsfase van
middelbare scholieren en cliënten, specifieke problematiek cliënten. Daarnaast zullen de
meningen van medewerkers, scholieren en onafhankelijk professionals behandeld worden in
aparte hoofdstukken.
In het onderzoeksrapport zult u enkele persoonlijke citaten van scholieren van het
Groevenbeek college tegenkomen. Deze citaten hebben wij geworven door scholieren
persoonlijk te spreken op de maatschappelijke stagemarkt op het Groevenbeek college.
Onderzoeksvraag
Op welke wijze kan de maatschappelijke stage voor scholieren van regulier middelbaar
onderwijs mogelijk gemaakt worden op Kwadrant Emaus?
Deelvragen binnen dit onderzoek zullen zijn:
Deelvraag 1:

Aan welke criteria dient een maatschappelijke stage (wettelijk) te
voldoen?

Deelvraag 2:

Hoe ziet de organisatie van Kwadrant Emaus eruit en wat is de
doelgroep? Wat zijn aandachtspunten/risico’s bij deze doelgroep en
hun bijkomende problematiek, gezien het inzetten van de
maatschappelijke stage?

Deelvraag 3:

In welke leeftijdscategorie bevinden de middelbare scholieren en
cliënten zich en welke ontwikkelingstaken horen hierbij?
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Deelvraag 4:

Hoe geven andere soortgelijke instellingen vorm aan de
maatschappelijke stage binnen hun instelling?

Deelvraag 5:

Hoe kijken de groepsleiders en medewerkers van het activiteitenteam
van Kwadrant Emaus aan tegen de maatschappelijke stage en wat zijn
volgens hen mogelijke aandachtspunten?

Deelvraag 6:

Hoe is de beeldvorming van de middelbare scholieren over de cliënten
van Kwadrant Emaus en het werk binnen deze instelling en hoe
kunnen zij enthousiast en geïnteresseerd raken voor dit werk?

Doelstelling
Kwadrant Emaus biedt vanaf september 2011 maatschappelijke stages aan die verantwoord
en veilig zijn voor middelbare scholieren.
In de omgeving van Ermelo is er geen instelling met deze doelgroep die de maatschappelijke
stage al aanbiedt. Het is daarom een vrij nieuw concept wat Kwadrant Emaus op wil zetten.
Naast het belang voor Kwadrant Emaus kan dit onderzoek dus ook van maatschappelijk
belang zijn, er is namelijk vanuit verschillende instellingen en andere organisaties veel
interesse voor dit onderzoek. Een aantal instellingen zouden het graag willen inzien om
ideeën op te doen.

“Het lijkt mij wel leuk om met mensen met een verstandelijke
beperking te werken, een rondje fietsen is toch leuk!”
Groevenbeek college, jongen 13 jaar, VMBO-kader
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Methodologie
Het onderzoek wat wij hebben uitgevoerd zal een kwalitatief en praktijkgericht onderzoek
zijn, wat inhoudt dat er een praktijkprobleem is waar een oplossing voor gezocht moet
worden, wat niet in cijfers is uit te drukken. Kwalitatief onderzoek is interpretatief van aard.
Dit onderzoek is bedoeld voor Kwadrant Emaus om als handvat te gebruiken bij de invoer
van de maatschappelijke stage (verder in dit rapport wordt deze term ook wel aangeduid met
MAS). Daarnaast kan Kwadrant Emaus beslissen of zij het onderzoek vrijgeven voor andere
instellingen, scholen en stagemakelaars die ook veel baat kunnen hebben aan de informatie
van dit onderzoek.
Ons onderzoek zal er als volgt uit zien, zie figuur 1.

Onderzoeksmethodes
Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethodes: interviews,
enquêtes/vragenlijsten en bronnen- en literatuuronderzoek. Binnen ons onderzoek willen wij
de onderzoeksvraag door meerdere personen laten belichten. Zo willen wij andere
instellingen waar de maatschappelijke stage al is ingevoerd, mogelijke MAS scholieren en
medewerkers van Kwadrant Emaus bij ons onderzoek betrekken.
Bronnen en literatuuronderzoek
Voor ons onderzoek hebben wij ons eerst verdiept in de maatschappelijke stage, de
organisatie, de ontwikkelingsfase van middelbare scholieren en cliënten en de problematiek
van laatst genoemde. Dit hebben wij gedaan door middel van bronnen- en
literatuuronderzoek.
Onafhankelijke professionals
Daarna wilden wij graag onderzoeken of er soortgelijke instellingen de maatschappelijke
stage al aanboden. Wij hebben tien instellingen verspreid over het land per email benaderd,
helaas zonder resultaat. Van deze instellingen biedt er nog geen één de maatschappelijke
stage aan of wij kregen geen reactie. Doordat wij graag in contact wilden komen met
9
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soortgelijke instellingen hebben wij de gemeente Harderwijk benaderd. Deze heeft ons
doorverwezen naar de stagemakelaar van Harderwijk. Wij hebben haar toen geïnterviewd.
Dit interview had voor ons als doel; informatie verzamelen over de maatschappelijke stage in
het algemeen en informatie verzamelen over specifieke soortgelijke instellingen (doelgroep;
lichtverstandelijk beperkt met gedragsproblemen). Wij hebben bij dit interview gekozen voor
het type halfgestructureerd. Bij dit type interview is er wel een topiclijst (lijst met
onderwerpen) aanwezig, maar wij stelden ons flexibel op en speelden in op de situatie. Wij
hebben voor deze vorm gekozen, omdat wij dit de meeste gepaste vorm vonden en dachten
dat dit ons de meeste relevante informatie zou opleveren. Deze vorm gaf ons naast de
topiclijst ook de vrijheid om in te haken op andere interessante onderwerpen die overigens
natuurlijk wel binnen onze centrale vraag past.
Medewerkers Kwadrant Emaus
Wij wilden graag de meningen van de medewerkers van Kwadrant Emaus peilen. Er is
binnen Kwadrant Emaus een projectgroep opgericht genaamd ‘Sta je mannetje’. Deze
projectgroep is opgericht om (mannelijke) groepsleiders te werven, de maatschappelijke
stage is hier ook een onderdeel van. Wij zijn bij twee bijeenkomsten aanwezig geweest. Het
doel hiervan was om de visie van de projectgroep over de MAS te peilen en deze mee te
nemen in ons onderzoek.
Wij hebben daarnaast voor ons onderzoek ook een activiteitenbegeleider van Kwadrant
Emaus geïnterviewd. Het doel van dit interview was om mogelijke opties bespreken voor de
maatschappelijke stage. Wij hebben gekozen voor een gestructureerd interview omdat wij
gerichte vragen hadden voor de activiteitenbegeleider. Overigens had ons interview een
open karakter. Uiteindelijk hebben wij deze vragenlijst gebruikt als checklist om te
controleren of alle vragen aan bod waren gekomen.
Vervolgens hebben wij per e-mail drie paviljoens (Norden, Vanenburg en Groevenbeek) van
Kwadrant Emaus benaderd met de vraag of zij per groep (tien groepen in totaal), tenminste
één groepsleider een algemene vragenlijst wilde laten invullen. Het doel van deze algemene
vragenlijst was er achter komen hoe de groepsleiding aankijkt tegen de maatschappelijke
stage. Deze korte vragenlijst bestond uit vijf gerichte open vragen. Van de drie paviljoens
(tien groepen) die wij benaderd hebben, hebben wij acht ingevulde vragenlijsten terug
gekregen.
Daaropvolgend hebben wij een specifieke vragenlijst opgesteld met vijf gerichte open
vragen, voor twee groepsleiders die aan de middelbare scholieren een ochtend met
activiteiten hebben georganiseerd op Kwadrant Emaus. Ons doel van deze vragenlijst was
om hun ervaringen te horen. Wij hebben de vragenlijst van één groepsleider teruggekregen.
Middelbare scholieren
Wij wilden de meningen van scholieren graag horen. Daarom hebben wij een korte enquête
opgesteld voor een HAVO/VWO klas van het Groevenbeek College uit Ermelo, met zeven
meerpuntschaalvragen. Wij hebben bewust gekozen voor vier meerpuntschaalvragen zonder
de keuzemogelijkheid ‘neutraal’, omdat deze verkeerd geïnterpreteerd kan worden als ‘ik
weet niet’ of ‘geen mening’. Dit hebben wij gedaan om meetfouten te voorkomen. Het doel
van deze enquête was om er achter te komen hoe scholieren aankijken tegen de organisatie
Kwadrant Emaus en de cliënten en wat zij zouden vinden van een eventuele
maatschappelijke stage op Kwadrant Emaus. Wij hebben 25 enquêtes laten invullen.
Wij hebben voor twee VMBO klassen van het Groevenbeek college, die langs zijn geweest
voor een rondleiding op Kwadrant Emaus, een andere enquête opgesteld met negen vragen
waarvan een paar specifieke over de rondleiding. Deze enquête hebben wij op dezelfde
wijze opgesteld als de bovengenoemde enquête en deze hebben wij laten invullen door 40
scholieren.
10
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Wij waren op 20 mei 2011 uitgenodigd, om langs te komen op de maatschappelijke stage
markt op het Groevenbeek college, hier zijn wij bij aanwezig geweest. Wij hebben tijdens
deze middag de scholieren van het Groevenbeek informatie gegeven en wat verteld over
Kwadrant Emaus. Daarnaast was ons doel hierbij om zelf met scholieren te spreken en hun
mening te peilen over wat zij weten van Kwadrant Emaus en hoe zij denken over een
maatschappelijke stage op Kwadrant Emaus. Van deze persoonlijke gespreken over de
maatschappelijke stage hebben wij citaten opgeschreven, deze kunt u terug vinden op
verschillende plaatsen in ons onderzoeksrapport.
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Hoofdstuk 1: Maatschappelijke stage en Kwadrant Emaus
1.1 Maatschappelijke stage
De MAS is al vanaf de jaren negentig een terugkerend onderwerp in de Tweede Kamer. Het
kabinet Balkenende IV besloot de stage vanaf het schooljaar 2011-2012 verplicht te stellen
voor alle middelbare scholieren.
De MAS houdt in dat de jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare
schoolperiode. Op meerdere scholen vindt de MAS al plaats. De MAS is vrijwilligerswerk,
waarbij scholieren kennismaken en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving via
vrijwilligersactiviteiten.
Een aantal doelen van de maatschappelijke stage zijn;
- De scholieren ervaren hoe het is om vrijwilligerswerk te doen.
- Betrokkenheid bij de samenleving vergroten.
- De scholieren hebben een leuke tijd en leren nieuwe contacten maken.
- De persoonlijke ontwikkeling van de leerling stimuleren.
Sector

De maatschappelijke stage vindt uitsluitend plaats in de nonprofitsector of in de non-profitprojecten van de organisatie.

Vergoeding

Bij de maatschappelijke stage krijgt de leerlingen geen
stagevergoeding.

Werkzaamheden

De leerling ontwikkelt zich door iets te doen voor een ander. De
leerlingen kunnen bijvoorbeeld een activiteit organiseren voor de
doelgroep van de stagebieder.

Leeftijd

De stagiair is meestal tussen de veertien en achttien jaar.

Begeleiding

Bij de maatschappelijke stage worden minder eisen gesteld aan de
begeleider als bij de beroepsstage. Bij de beroepsstage is de
begeleiding intensiever.

1.1.2 Aantal uur MAS
Vanaf het moment dat de MAS verplicht wordt voor de middelbare scholieren, is het de
bedoeling dat iedere scholier 30 uur praktijkervaring opdoet binnen een non-profitsector.
Wanneer de stage is afgelopen, mogen scholieren langer vrijwilligerswerk lopen op hun
stageplek maar de leerling is dan niet langer een stageleerling, maar een vrijwilliger. De
school is dan ook niet meer verantwoordelijk.
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1.1.3 Criteria stage
In hoofdstuk 2 van het ‘Plan van aanpak’ van het ministerie van onderwijs, cultuur en
wetenschap (OCW) staan de volgende criteria voor de maatschappelijke stage:
• Een leerling loopt een maatschappelijke stage bij een non-profitorganisatie of een
maatschappelijk project van een bedrijf, zonder winstoogmerk.
• Een stage doe je niet voor jezelf, maar voor een ander.
• Een stage moet zinvol zijn.
• Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de leerling wordt ‘gebruikt’ als goedkope
arbeidskracht.
De school is er verantwoordelijk voor dat de scholieren een leuke en goede
maatschappelijke stage volgen. Een stagemakelaar kan ook meedenken over wat goede
stageplekken zijn en welke klussen voor de scholieren leuk en boeiend zijn.
1.2 Kwadrant
Kwadrant valt onder ’s Heeren Loo, een organisatie die mensen met een verstandelijke
beperking ondersteunt en begeleidt. Kwadrant richt zich specifiek op kinderen en jongeren
met een licht verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen. Deze problematiek
hangt vaak samen met problemen binnen het systeem. Daarmee wordt het gezin bedoeld,
maar ook andere belangrijke personen in het leven van de jongere.
Kwadrant bestaat uit vier regio’s: Arkemeyde, Auriga, Middelrode en Emaus. Zij hebben als
werkgebied de provincies Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Overijssel, ,
Zeeland en Zuid-Holland. Twee locaties hebben een specialistisch behandelcentrum,
namelijk Kwadrant Emaus in Ermelo en Kwadrant Middelrode in Borculo. Deze locaties
hebben een landelijke achtervangfunctie. 2
Kwadrant biedt behandeling en ondersteuning aan jongeren van zes tot 24 jaar met een licht
verstandelijke beperking (IQ tussen de 55 en 85) en gedragsproblemen. Jongeren worden bij
Kwadrant ondersteund in hun persoonlijk en sociale ontwikkeling. Dat wordt gedaan op het
gebied van wonen, school, werk en/of dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Het doel van
Kwadrant is dat de jongeren later zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en deel kunnen
nemen aan de samenleving.
Kwadrant begeleidt en behandelt jongeren zo vroeg mogelijk en het liefst vlak bij huis.
Ouders willen hun kinderen natuurlijk graag thuis opvoeden en op laten groeien tot
volwassen en zelfstandige mensen. Daarom worden ouders nauw bij de behandeling
betrokken.
Uitgangspunt bij Kwadrant is dat iedere jongere een uniek persoon die vraagt om een unieke
aanpak. De behandeling die geboden wordt bestaat uit orthopedagogische ondersteuning,
begeleiding, opvoeding en specifieke behandeling. Er wordt door meerdere professionals
gekeken welke behandeling en ondersteuning zij bieden, die bij de jongere past.
De behandelmethode waar Kwadrant mee werkt is competentie gericht werken (CGW). Deze
methode richt zich op: een positieve benadering, het aanleren van vaardigheden, vergroten
van mogelijkheden en het aanleren van nieuw gedrag in plaats van ongewenst gedrag.
Belangrijk is dat er gekeken wordt naar mogelijkheden en niet naar problemen.
In totaal worden er zo’n 1200 jongeren per jaar begeleid en behandeld bij Kwadrant
verspreid over het land. Ruim 500 daarvan wonen op één van de locaties.
2

Organogrammen van Kwadrant Emaus zijn toegevoegd als bijlage 4.
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1.2.1 Kwadrant Emaus
Kwadrant Emaus is een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen tussen de twaalf en achttien jaar.
Kwadrant Emaus biedt intensieve en specialistische behandeling, observatie en
crisisinterventie. Op het terrein van Emaus zijn 21 leefgroepen gevestigd. In deze
leefgroepen wonen zes tot acht jongeren. Een aantal groepen zijn gemengd, anderen
bestaan enkel uit jongens of meisjes. Daarnaast zijn er een aantal groepen die een
intensieve besloten behandeling bieden. Dat houdt in dat de deuren op slot zijn.
De belangrijkste doelen van Kwadrant Emaus zijn:
- opvoedingsstress bij ouders verminderen;
- gedragsproblematiek bij de jongere verminderen;
- vaardigheden van ouders en de jongere vergroten.
Kwadrant Emaus biedt tevens specialistische zorg aan slachtoffers én plegers van seksueel
misbruik.
Op het terrein van Emaus zijn veel voorzieningen waar de jongeren gebruik van maken,
namelijk het Emaus college, verschillende arbeidsplekken en een activiteitencentrum voor
vrijetijdsbesteding.
De cliënten gaan tot ongeveer hun zestiende naar school waar (voortgezet) speciaal
onderwijs wordt aangeboden (deze is op het terrein van Kwadrant Emaus), daarna beginnen
ze met het opbouwen van stages (op het terrein), dit als perspectief voor de toekomst.
De groepen worden begeleid door groepsleiders (met afgerond diploma SPW/SPH), die
daarnaast ook een persoonlijke begeleider zijn van een cliënt.
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Hoofdstuk 2: Ontwikkelingstaken adolescenten en
problematiek cliënten
2.1 Middelbare scholieren
De middelbare scholieren die bij Kwadrant Emaus stage gaan lopen zijn tussen de dertien en
achttien jaar oud. Wij wilden in het kader van ons onderzoek weten welke ontwikkelingstaken
horen bij deze adolescentieperiode die zowel scholieren als cliënten doormaken. Wij vinden
het van belang om hier bewust mee bezig te zijn, gezien het feit dat scholieren bij Kwadrant
Emaus in aanraking zullen komen met cliënten die ongeveer even oud of soms zelfs nog
ouder zijn.
2.1.2 Adolescentie
De adolescentie is de levensfase in de leeftijd van ongeveer twaalf jaar tot midden twintig.
Deze fase is een overkoepelend begrip voor pubertijd en jeugd samen. In deze periode
ontwikkelt het kind zich in uiterlijk en gedrag naar volwassene. Als volwassene verwacht de
maatschappij van je dat je werkt en daarmee jezelf in je eigen levensbehoeften voorziet, de
verantwoordelijkheid voor partnerschap of gezinsvorming op zich neemt en zelf ideologische
en levensbeschouwelijke standpunten in kan nemen.
In de adolescentie ontstaan grote veranderingen op lichamelijk, psychoseksueel en cognitief
vlak.
2.1.3 Groeispurt
Binnen een korte tijd verandert het uiterlijk sterk van een basisschoolkind naar een
jongvolwassene. Deze ontwikkelingen dragen wel gevolgen met zich mee hoe zij door hun
omgeving benaderd worden. Zowel de middelbare scholieren als de jongeren van Kwadrant
Emaus maken rond dezelfde tijd deze lichamelijke veranderingen mee.
Jongens die een vroege groeispurt hebben gehad worden door leeftijdgenoten en
volwassenen als meer volwassen beoordeelt. De toename in kracht geeft hen een
voorsprong in de onderlinge competitie die in deze periode een belangrijke rol speelt. Ze
blijken bij leeftijdsgenoten populairder te zijn dan andere jongens (Conger 1991).
Bij meisjes lijkt laatrijpheid een voordeel te zijn. Meisjes die vroegrijp zijn worden minder snel
op belangrijke posities gekozen en worden door leerkrachten en andere volwassenen als
minder aantrekkelijk gezien. Naast hun tengere leeftijdsgenootjes vallen zij buiten het
schoonheidsideaal. Meisjes ontwikkelen in hun groeispurt vetweefsel en krijgen daarmee
een ronder uiterlijk dan een basisschoolkind. Anorexia nervosa vindt zijn oorsprong in de
periode rond de groeispurt. Anorexia wordt gezien als een aanlegprobleem en de
wisselwerking met de omgeving. (Heuvel, 1998)
In deze periode lijken adolescenten te
concurreren met elkaar, het is daarnaast een
verwarrende periode wat veel onzekerheid met
zich mee kan brengen. Een aantal scholieren
die bij Kwadrant Emaus stage willen lopen
zullen zich nog in deze periode bevinden,
evenals de cliënten van Kwadrant Emaus. Ook
de cliënten kampen met onzekerheid en willen
concurreren met elkaar. Een grote kans dat
deze scholieren zich met de cliënten, maar ook
andersom, zullen gaan vergelijken. De invloed
15
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van leeftijdsgenoten op keuzes die jongeren maken is erg belangrijk. Jongeren beïnvloeden
elkaar hier erg in. De (gehandicapten)zorg heeft over het algemeen een ‘soft’ imago. Dit kan
er misschien voor zorgen dat scholieren het niet interessant vinden en elkaars gedachtes
hierover versterkten.
2.1.4 Seksuele gevoelens
In de adolescentieperiode nemen seksuele gevoelens sterk toe. In deze periode wordt er
geëxperimenteerd op het relationele en seksuele vlak. Jongens gaan hier over het algemeen
heel anders mee om dan meisjes. Jongens zijn gericht op het opdoen van ervaring met seks
en meisjes zijn meer bezig met opdoen van ervaring van kwaliteit in een relatie. (Vener en
Stewart, 1974; OU, 1990) In deze fase ondervinden jongeren ook hun seksuele identiteit.
Gevoelens van homo- of biseksualiteit kunnen een belangrijke bron van stress zijn, gezien er
een krachtige norm is tot heteroseksualiteit. (Boxer e.a., 1993)
Het aangaan van seksueel contact vindt steeds vroeger plaats. Het is in deze tijd veel
gebruikelijker geworden om seksueel contact te hebben met dertien, veertien jaar.
De jongeren van Kwadrant Emaus en de middelbare scholieren bevinden zich in een periode
waarbij seksuele gevoelens sterk toe nemen en ze hierin experimenteren. Hierin verschillen
beiden groepen weinig van elkaar. Zo zullen de seksuele gevoelens van de licht verstandelijk
beperkte cliënt (in de rest van het onderzoeksrapport zullen wij spreken van de term LVB) in
deze perioden ook toenemen en wordt er geëxperimenteerd. Waarschijnlijk zullen de LVBcliënten met deze gevoelens meer problemen ondervinden, dit omdat ze beperkter zijn op
sociaal gebied, meer moeite hebben hun gevoelens onder woorden te brengen en grenzen
aan te geven. Ze hebben een beperkt sociaal aanpassingsvermogen, waardoor ze moeilijk
in sociale situaties kunnen functioneren (De Koning en Collin, 2007)
Je ziet bij LVB meisjes dat ze sneller risicovol seksueel gedrag vertonen, dit komt doordat ze
niet goed weten wat ze met deze seksuele gevoelens aan moeten. Bij sommige cliënten van
Kwadrant Emaus is sprake (geweest) van seksueel misbruik, waarvan sommige op seksueel
gebied grensoverschrijdend gedrag laten zien.
2.1.5 Intellectueel vermogen
Het intellectuele vermogen van een jongere, neemt in de adolescentie sterk toe. In deze
periode krijgen jongeren meer inzicht dan ooit, het lange termijngeheugen neemt toe en ze
ontwikkelen meer en betere strategieën en schema’s om dingen te onthouden, waarbij
nieuwe kennis makkelijker opgenomen en verwerkt kan worden. De jongere kan meer
denken in mogelijkheden. Adolescenten kunnen hun standpunt koppig en uitgebreid met
argumenten onderbouwen en zijn benaderbaar om hun mening te kunnen vertellen.
Adolescenten zijn vaak overtuigd van hun gelijk, na verloop van tijd leren ze meer te
nuanceren.
Door de toename van het intellectuele vermogen, kan de jongere metacognitie ontwikkelen,
dit is denken over het denken. Hierbij leren ze meer filosofisch te denken, dit kan leiden tot
diepe maar eenzame inzichten, die de jongere in een crisis kunnen brengen.
Bij de jongeren met een licht verstandelijke beperking wordt het verschil tussen hen en
normaal begaafde leeftijdsgenootjes steeds groter. LVB jongeren hebben moeite met nieuwe
kennis opnemen en verwerken terwijl bij de scholieren deze vaardigheid juist nu beter wordt
ontwikkeld.
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2.1.6 Psychologische identiteit
In de puberteit wordt de psychologische identiteit ontwikkeld. In deze periode onderzoeken
de adolescenten wie ze zijn, wat ze willen en wat daarvan hun beweegredenen zijn, ook
speelt het kennen en begrijpen van de afstamming (gezin/familie) een rol.
Jongeren zullen zich steeds meer individueel gaan ontwikkelen. Josselson heeft dit
individuatie proces opgedeeld in vier fases (Josselson, 1980):
Differentiatie:
Vroege adolescentie, twaalf tot veertien jaar: verschil met de ouders
benadrukken.
Uitvoering:
Periode van veertien tot zestien jaar: uitproberen, denken alles te
kunnen, meer naar vrienden luisteren dan naar volwassenen, geen
gevaar zien.
Naderbij komen:
Midden adolescentie: angst voor een volledig loskomen, doet weer
naar de basis terugkeren
Versteviging:
Einde adolescentie: gevoel van eigen identiteit.
Sommige jongeren komen in identiteitsverwarring, dit kan zich uiten in het vermijden van
hechte relaties, een gevoel van gemiste kansen, gevoel van onvermogen zich op het
schoolwerk te concentreren, solitair gedrag, het kiezen van negatieve identiteit die kan leiden
tot afwijkend of crimineel gedrag. Deze problemen komen vaker voor bij kinderen die zijn
opgegroeid in probleemgezinnen, zoals meestal het geval is bij de cliënten van Kwadrant
Emaus.
Bij LVB-jongeren verloopt deze periode meestal nog moeizamer, omdat ze vaak hun eigen
beperking niet realistisch inschatten en zich zelf overschatten. LVB-jongeren zien zichzelf
vaak niet als gehandicapt (Impuls et al., 2007; Pfeiffer, 1997). Hun toekomst beeld is vaak
niet realistisch en ze hebben moeite met het accepteren van hun beperking en het daarbij
komende toekomstperspectief.
2.1.7 Probleemgedrag
Tijdens de puberteit kunnen adolescenten last krijgen van probleemgedrag. Binnen
probleemgezinnen is er een relatief grotere kans op moeilijkheden met hun kinderen, ook
alleenstaande ouders lopen een hoger risico.
Criminaliteit neemt tijdens de adolescentieperiode sterk toe, wat na deze periode wel meer
afneemt. Voornamelijk jongens tussen de twaalf en twintig jaar worden opgepakt, met een
piek bij zeventien jaar. (OU, 1990)
Tijdens deze periode is (vooral voor jongens) exploratie belangrijk. Sommige jongeren zullen
in deze fase gaan experimenteren met roken, drinken en drugs. Dit hangt deels af van de
leeftijdsgenoten waar ze mee om gaan, maar ook het voorbeeldgedrag van ouders speelt
hierin een belangrijke rol. Voorlichting over genotmiddelengebruik is noodzakelijk.
De cliënten van Kwadrant Emaus kampen met nog grotere risico’s op probleemgedrag. Door
hun beperking zien zij vaak niet de gevolgen in van hun gedrag.
2.2 Problematiek cliënten Kwadrant Emaus
Bij Kwadrant Emaus verblijven cliënten met een licht verstandelijke beperking en (ernstige)
gedragsproblematiek, bijkomende problematiek kan zijn ontwikkelingsstoornissen en/of
psychische stoornissen.
Volgens de DSM-IV wordt er van een licht verstandelijke beperking gesproken als iemand
voor zijn achttiende levensjaar lager dan de gemiddeld intellectueel norm functioneren (IQ <
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70) in combinatie met beperkte sociale redzaamheid of aanpassingsvermogen en door
psychosociale problemen wordt belemmerd in zijn/haar functioneren.
Naast een beperkte cognitie, zwakke sociale mogelijkheden, faseproblematiek (puberteit,
adolescentie) kunnen opvoedingstekorten (affectieve en pedagogische verwaarlozing),
leerproblemen, problemen in de gezinssituatie, ontwikkelingsstoornissen of psychiatrische
stoornissen van invloed zijn op de cliënten van Kwadrant Emaus. Hiermee willen wij
aangeven dat LVB vaak samen gaat met meerdere problemen op verschillende gebieden.
Dit maakt de LVB’er een kwetsbaar persoon en het geheel van factoren uit zich bij de LVB’er
dan ook vaak in ernstige gedragsproblemen.
Mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger voor alle psychiatrische
stoornissen, hun kwetsbaarheid voor specifieke stoornissen (aanpassingsstoornissen en
impulscontrole stoornissen) is groter dan bij de reguliere bevolking.
De meest voorkomende bijkomende problematiek naast de verstandelijke beperking is op
Kwadrant Emaus: oppositional defiant disorder (ODD), conduct disorder (CD), Autisme
spectrum stoornis (ASS), hechtingsstoornis en Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD). In de rest van het rapport zullen wij de afkortingen voor deze stoornissen gebruiken.
Op Kwadrant Emaus zijn er leefgroepen met jongeren van twaalf tot veertien jaar en groepen
met oudere jongeren van vijftien tot achttien jaar. Verder zijn er leefgroepen speciaal voor
jongeren met specifieke gedragsproblemen, zoals ADHD, PDD-NOS, een oppositionele
gedragsstoornis of gemengde problematiek.
Deze bijkomende problematiek kunt men onderverdelen in de volgende categorieën 3;
• Gedragsproblemen;
ODD en CD
• Ontwikkelingsstoornissen; ASS en hechtingsproblematiek
• Psychische stoornissen;
ADHD
2.2.1 Gedragsproblemen
Circa 20 jaar geleden dacht men dat gedragsstoornissen, net als ADHD, van voorbijgaande
aard waren (van Manen 2000). Tegenwoordig is bekend dat als kinderen gedragsproblemen
hebben op jonge leeftijd, de gedragsproblemen tot ver in de volwassenheid blijven bestaan.
Op Kwadrant Emaus werken ze daarom competentie gericht. Dit wil zeggen dat ze de
jongeren vaardigheden aanleren om hun mogelijkheden te vergroten. De jongeren leren op
Kwadrant Emaus vaardigheden waar ze de rest van hun leven gebruik van kunnen maken.
Zo leren ze bijvoorbeeld, hoe ze met agressie/boosheid kunnen omgaan, waar hun eigen
grenzen liggen maar ze leren ook praktische sociale vaardigheden.
Gedragstoornissen komen meer voor bij jongens dan bij meisjes en zijn afhankelijk van
culturele en maatschappelijke aspecten.
2.2.2 Co-morbiditeit
De co-morbiditeit bij jongeren met gedragsstoornissen is hoog. Bijvoorbeeld het samengaan
van een gedragsstoornis met ADHD komt veel voor 40 – 60% (Matthys, 1999).
Op Kwadrant Emaus zien wij ook verschillende stoornissen terug zoals hierboven al eerder
genoemd: ODD, CD, ASS, hechtingsproblematiek en ADHD zijn veel voorkomende
stoornissen.

3

Voor meer informatie over problematiek/stoornissen, verwijzen wij u door naar bijlage 5.

18

Onderzoek maatschappelijke stage Kwadrant Emaus ©

Taal- en leerproblemen gaan ook vaak samen met gedragsstoornissen. Het houdt elkaar in
stand. Taal- en leerproblemen stimuleren de opbloei van opstandigheid. Opstandigheid
belemmert het goed uitvoeren van schoolse vaardigheden. Gebrekkige schoolse
vaardigheden dragen er toe bij dat een kind wordt uitgelachen en genegeerd, dit bevordert
de opstandigheid enzovoorts. (Shaw & Anderson 1996)
Gedragsstoornissen en middelenmisbruik komt ook vaak samen voor. Vermoedelijk is de
gedragsstoornis er eerder dan het middelenmisbruik.
Meisjes met gedragsstoornissen vertonen veelvuldig risicovol seksueel gedrag. Bij meisjes
met gedragsstoornissen komen tienerzwangerschappen en overdraagbare aandoeningen
vaker voor. (Keenan e.a. 2001)
Op Kwadrant Emaus hebben ze te maken met loverboy problematiek, dit komt waarschijnlijk
voort uit het risicovolle seksuele gedrag van de meisjes en hun zwak begaafdheid,
onzekerheid en vele andere problemen, dit bij elkaar maakt deze meisje een makkelijke
prooi voor loverboys.
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Hoofdstuk 3: Mening middelbare scholieren
Voor ons onderzoek hebben wij gepeild hoe de beeldvorming is van scholieren over (de
cliënten van) Kwadrant Emaus en hoe zij aankijken tegen een maatschappelijke stage op
Kwadrant Emaus en wat ze vinden van het werk zelf. We hebben enquêtes uitgedeeld bij
twee VMBO klassen die onlangs een rondleiding hebben gehad op Kwadrant Emaus.
Daarnaast hebben wij enquêtes afgenomen bij een VWO klas die nog niet eerder met de
doelgroep in aanraking is geweest. Hieronder vindt u de resultaten en vergelijkingen.
3.1 Uitslag enquêtes VMBO
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Samenvatting
Wij hebben bij twee VMBO klassen enquêtes afgenomen, hiervan hebben wij 40 enquêtes
retour ontvangen. Voordat de VMBO scholieren een rondleiding kregen bij Kwadrant Emaus,
had 52% van de scholieren geen beeld bij de cliënten van Kwadrant Emaus. Wel was het
grootste deel (80%)benieuwd hoe de cliënten van Kwadrant Emaus leven. 60% van de
scholieren vond het overigens wel spannend om deze cliënten te ontmoeten. Van de
scholieren heeft 62,5 % meer begrip gekregen voor de situatie van de cliënten van Kwadrant
Emaus. 37,5 % van de scholieren voelden zich tijdens de rondleiding onveilig, tijdens het
sporten was dit percentage nog hoger (45%). 52,5 % van de scholieren heeft de begeleiding
als onprettig en onveilig ervaren. 57,5% van de scholieren vindt het werken op Kwadrant
Emaus stoer en zou wel een maatschappelijke stage willen lopen op Kwadrant Emaus. Het
grootste deel van de scholieren heeft voorkeur voor een maatschappelijke stage bij het
activiteitencentrum, namelijk 45,9%. Het versieren van het terrein (bijvoorbeeld tijdens
feestdagen) volgt op een tweede plek met 24,3%, aansluitend volgt Emaus Events met
18,9%. De minste voorkeur gaat uit naar reparatie klussen (10,8%).
3.2 Uitslag enquêtes VWO
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Samenvatting
Wij hebben enquêtes afgenomen bij een 4 VWO klas, hiervan hebben wij 25 enquêtes terug
gekregen. Deze leerlingen hebben overigens geen rondleiding op Kwadrant Emaus gehad.
52% van de scholieren van VWO heeft geen beeld van de cliënten van Kwadrant Emaus en
hoe zij leven. 76% van deze scholieren is wel benieuwd hoe zij leven. Van de scholieren zou
60% het wel spannend vinden om met deze cliënten in contact te komen. Echter 88% van de
scholieren geeft aan niet met een boog om de cliënten van Kwadrant Emaus heen te lopen.
52% van de jongeren vindt het werken op Kwadrant Emaus stoer. 50% van de scholieren
zou wel een maatschappelijke stage willen lopen op Kwadrant Emaus. Het grootste deel van
deze scholieren heeft voorkeur voor een maatschappelijke stage bij Emaus Events (44,2%).
Daaropvolgend geeft 27,8% de voorkeur aan het activiteitencentrum. Het versieren van het
terrein (18,6%) en het doen van reparatie klussen (9%) scoren het laagst.
3.3 Opvallende resultaten
Wij kunnen uit de enquête opmaken dat een groot deel van de scholieren Kwadrant Emaus
niet of nauwelijks kent, maar wel nieuwsgierig zijn hoe de jongeren leven, er zit hierin
nauwelijks verschil tussen beide ondervraagde partijen. Het percentage van het willen stage
lopen op Kwadrant Emaus verschilt wel van elkaar, scholieren van het VMBO scoren hierbij
hoger met 57,5%, dan de scholieren van het VWO met 50%. Er is een aanzienlijk verschil in
voorkeur voor de vorm van de maatschappelijke stage. VMBO kiest liever voor het
activiteitencentrum en het VWO kiest liever voor Emaus Events. Reparatieklussen scoren bij
beiden het laagst.
Het beeld van de VMBO scholieren die een rondleiding hebben gehad, is na de rondleiding
grotendeels bijgesteld. Tijdens de rondleiding én het sporten heeft een groot deel van de
scholieren zich onveilig gevoeld, daarbij heeft ook een groot deel de begeleiding als onprettig
en onveilig ervaren.

“Bij Kwadrant Emaus wonen toch kinderen die niet meer
thuis kunnen wonen?”
Groevenbeek college, meisje 14 jaar, HAVO
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Hoofdstuk 4: Mening medewerkers Kwadrant Emaus
Voor ons onderzoek hebben wij medewerkers van Kwadrant Emaus benaderd om mee te
denken hoe de maatschappelijke stage vorm gegeven kon worden.
4.1 Project ‘Sta je mannetje’
Vanuit Kwadrant Emaus is er een projectgroep opgericht om (mannelijke) groepsleiders te
werven, genaamd ‘Sta je mannetje’4. De maatschappelijke stage is hier ook een onderdeel
van om al zo vroeg mogelijk jongeren enthousiast te maken voor het werken op Kwadrant
Emaus, dit omdat Kwadrant Emaus (mannelijke) groepsleiding hard nodig heeft. Wij zijn
aanwezig geweest bij twee bijeenkomsten van deze projectgroep.
De eerste bijeenkomst op 24 maart 2011, waar wij bij aanwezig waren was ook bedoeld voor
scholen (voortgezet onderwijs, maar ook MBO-scholen) om mee te denken hoe men
(mannelijke) groepsleiders kan werven. Hierbij hebben wij het ook gehad over de
maatschappelijke stage. De projectgroep wil ‘Sta je mannetje’ meer op de kaart zetten bij
scholen. Dit doen ze door contacten te onderhouden met scholen, gastlessen aanbieden,
rondleidingen geven, etcetera. Tijdens de bijeenkomst is er ook gesproken over hoe je
jongeren nog beter zou kunnen bereiken voor dit werk. De volgende ideeën en
aandachtspunten werden genoemd:
- Er heerst een stuk onbekendheid bij scholieren over Kwadrant Emaus 
Beeldvorming
- Ouders betrekken (deze hebben een sturende rol)
- Namen van MBO opleiding aantrekkelijker maken (als voorbeeld werd genoemd
maatschappelijke zorg, waarbij de naam waarschijnlijk jongens al minder zal
bereiken)
- Onthoud dat middelbare scholieren nog erg jong zijn en hierdoor snel overvraagd
kunnen worden.
- Docenten kennis laten krijgen van dit werkveld, zodat zij zelf Kwadrant Emaus
kunnen aanprijzen
- Activiteiten voor MAS zo laagdrempelig mogelijk houden, bijvoorbeeld helpen met
activiteiten, maar hierbij direct contact vermijden.
- Naast contact met groepsleiders, MAS-scholieren ook in gesprek laten gaat met
stagiaires van de opleidingen SPW en SPH.
De tweede bijeenkomst waar wij bij aanwezig waren was op 23 mei 2011. Dit was een
bijeenkomst met alleen de projectleden. Tijdens de stagemarkt op het Groevenbeek College
23 mei te Ermelo, waar wij bij aanwezig waren, die wij eerder in het verslag noemden, bleek
volgens de stagecoördinator van de school, dat leerlingen eigenlijk meer geïnteresseerd
waren in hoe de cliënten daar leven. Zo kwam ter sprake dat misschien de maatschappelijke
stage ook uitgevoerd kon worden op de groep. Dit blijft een aandachtspunt, gezien het feit
dat met name de groepsleiding dit niet verantwoord vindt. Dit was een soort afsluitende
bijeenkomst, gezien de balletjes nu moeten gaan rollen. Het onderzoek wat wij hebben
uitgevoerd is relevante informatie voor de projectgroep.
4.2 Interview medewerker activiteitenteam
Van onze begeleider (Wijnand van Veenhuisen) van Kwadrant Emaus hoorden wij dat er een
medewerker van het activiteitencentrum was gevraagd om ideeën in kaart te brengen voor
de maatschappelijke stage. Wij hebben hem benaderd om met ons mee te denken en hem
geïnterviewd op 19 april 2011.

4

Projectplan ‘Sta je mannetje’ is te vinden in bijlage 8.
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Kasper Doesborgh is werkzaam als activiteitenbegeleider bij Kwadrant Emaus. Hij heeft de
ALO (academie voor lichamelijke opvoeding) afgerond. Kasper is activiteitenbegeleider van
het activiteitencentrum “de Rode Loper” op Kwadrant Emaus. Daarnaast is hij de
projectleider van “Emaus Events”, wat jaarlijks georganiseerd wordt. Dit is een drie weken
durend evenement in juni voor de jongeren en het personeel van Kwadrant Emaus. Deze
weken staan in het teken van sportieve en creatieve activiteiten (bijvoorbeeld badminton- of
voetbaltoernooi, karaoke, vlieger maken, etcetera.). De activiteiten worden begeleidt door de
medewerkers van het activiteitenteam. Het doel van dit event is om jongeren en personeel
samen te brengen en samen iets te laten bereiken. ‘Verbondenheid’ is het thema van dit
evenement. Elke dag worden er twee of drie activiteiten na schooltijd georganiseerd op het
terrein. Deze activiteiten worden voornamelijk georganiseerd in de sporthal en in de Rode
Loper zelf.
De Rode Loper heeft verschillende activiteiten, de jongeren kunnen er sporten, samenkomen
tijdens de soos, een film kijken, boeken/spellen/muziek lenen, etcetera. Kasper is gevraagd
om wat ideeën op papier te zetten om maatschappelijke stagiaires in te zetten bij de
organisatie van “Emaus Events”.
Als aandachtspunt wil Kasper meegeven dat er in acht genomen moet worden dat deze
scholieren niet geschoold zijn in het werken op Kwadrant Emaus. Belangrijk is dat men de
scholieren niets laten uitvoeren in direct contact met de cliënten. Scholieren moeten
beschermd worden en weggehouden worden bij de cliënten, om zo interactie tussen
scholieren en cliënten te voorkomen, omdat dat voor een onveilige situatie kan zorgen. De
gehele verantwoordelijkheid blijft bij de begeleider. Waar voor gewaakt moet worden is dat er
niet te veel gevraagd wordt van een scholier, dus niet te veel er bovenop zitten. Er moet ook
gekeken worden naar het financiële aspect, het kan niet meer geld kosten dan dat het
oplevert. Daarnaast moet er gekeken worden naar de begeleiding, deze scholieren staan er
toch heel anders in dan stagiaires van de SPW/SPH. Het is niet mogelijk om veel scholieren
te laten rondlopen, dat kan qua begeleiding en financiën niet uit.
De ideeën die Kasper op papier heeft gezet zijn ondersteunende taken tijdens Emaus
Events. Dit zijn de ideeën die opgezet zijn:
-

Ontwerpen verspreiden van posters voor de aankondiging van Emaus Events 2011
Ontwerpen en ophangen van vlaggen voor de promotie Emaus Events 2011
Maken van foto- en filmmateriaal tijdens Emaus Events activiteiten en deze bewerken
Artikelen schrijven voor het Emaus Events journaal en het helpen van het maken van
dit journaal
Klaarzetten van de tentoonstelling
Assisteren bij het organiseren van creatieve activiteiten

Voor nu is alleen vanuit Emaus Events de insteek gemaakt voor de maatschappelijke stage.
Kasper heeft kleine taken op zich gekregen om te kijken wat er mogelijk is van Emaus
Events, maar is hier verder niet mee bezig geweest om te kijken wat er naast Emaus Events
nog mogelijk is. Onze vraag was dan ook of Kasper ideeën had over activiteiten die ook
eerder dit schooljaar zouden kunnen plaatsvinden die geschikt zijn voor de maatschappelijke
stage. Kasper gaf aan als er meer duidelijkheid is over de invoer van de MAS op Kwadrant
Emaus, hij best tegen die tijd er over na zou willen denken, hij ziet hierin wel kansen, al
denkt hij wel wanneer het dit jaar nog aangeboden gaat worden er nog heel veel geregeld
moet worden.
Tijdens het interview hebben wij gebrainstormd wat mogelijk nog meer ideeën zouden
kunnen zijn. Hier kwam onder andere uit, het regelen van geluid en licht tijdens
discoavonden, tijdens een filmavond de film aan en uit zetten en limonade klaarzetten (maar
bijvoorbeeld dan niet uitdelen, om interactie tussen leerling en cliënt te voorkomen). Maar
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ook bijvoorbeeld het helpen van materialen klaarzetten tijdens sportieve activiteiten en vanaf
de zijlijn meehelpen, zou een mogelijkheid kunnen zijn. Daarnaast zouden scholieren
misschien kunnen helpen bij administratieve ondersteuning.
Kasper denkt dat ook school en arbeid misschien iets kunnen betekenen voor de
maatschappelijke stage, hierin kunnen scholieren bijvoorbeeld ook materialen klaarzetten.
Arbeid en school vallen onder het Emaus College, school staat op zichzelf en dus los van
Kwadrant Emaus.

“Iets van artikelen schrijven voor Emaus Event spreekt me wel aan”
Groevenbeek college, jongen, 15 jaar, HAVO

4.3 Resultaten vragenlijsten groepsleiding
Wij hebben vijf gerichte open vragen over de MAS voorgelegd aan groepsleiding van de
volgende paviljoens; Norden, Vanenburg en Groevenbeek. Deze paviljoens zijn
onderverdeeld in leefgroepen. Norden bestaat uit; Albatros, Bosbes, Brem en Buxus.
Vanenburg bestaat uit de leefgroepen; Castor, Sirius en Orion. Groevenbeek bestaat uit de
leefgroepen; Moeflon, Kameleon en Cantharel. 5 Van de tien benaderde groepen hebben wij
hebben acht vragenlijsten terug ontvangen. Van de leefgroepen Albatros en Buxus hebben
wij geen vragenlijst terug ontvangen. Hieronder vindt u de uitkomsten van de vragenlijst.
1. Welke activiteiten vindt u dat de middelbare scholieren kunnen uitvoeren op
Kwadrant Emaus?
Er was één groepsleider van mening, dat er op Kwadrant Emaus weinig te doen is
voor de scholieren, dit in verband met de leeftijden.
Drie groepsleiders waren van mening dat er op de leefgroepen geen MAS moet
worden mogelijk gemaakt dit in verband met het grensoverschrijdend gedrag,
agressie, intimidatie, etcetera van de cliënten. Van deze drie groepsleiders was er
één groepsleider die de leeftijd van de scholieren ook aanhaalde als argument.
Twee groepsleiders hadden het idee dat er misschien MAS kan worden gelopen
binnen ‘De Kolk’, één groepsleiding vermelde hierbij als er maar geen direct contact
is tussen scholieren en cliënten.
Andere mogelijke opties die werden aangedragen waren;
- Helpen bij de uitleen Rode Loper
- Ondersteuning bij zomerfeest of andere activiteiten
- Helpen bij clubs of activiteiten van de Rode Loper
- Helpen bij spel en sport activiteiten
- Meehelpen op school bijvoorbeeld bij een kookles
- Meekijken op de leefgroep.

5

Voor meer informatie over de benaderde leefgroepen, verwijzen wij u door naar bijlage 10.
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2. Hoe denkt u dat de veiligheid van de middelbare scholieren kan worden
gewaarborgd?
De volgende antwoorden werden twee keer door groepsleiding genoemd;
- Door middel van voldoende groepsleiding, er moet altijd groepsleiding aanwezig
zijn.
- Goede voorlichting geven aan de scholieren over de doelgroep.
- Er moet vaste begeleiding aanwezig zijn wanneer de scholier op Kwadrant
Emaus is.
Verder werd nog genoemd;
- De activiteiten moeten zorgvuldig worden uitgekozen.
- Activiteiten moeten alleen worden uitgevoerd met groepen/cliënten die stabiel
zijn.
Eén groepsleider heeft ingevuld dat de veiligheid van de scholieren niet kan worden
gewaarborgd en één groepsleider vulde in: “lastig gezien de doelgroep”.
3. Wat zijn verder aandachtspunten als het gaat om de maatschappelijke stage op
Kwadrant Emaus?
De volgende antwoorden werden gegeven;
- Eén op één contact is zeer ongewenst.
- Goede match maken tussen scholieren en doelgroep.
- Overleggen met groepsleiding of het mogelijk/wenselijk is dat er MAS op die
groep plaats vindt.
- Duidelijk beeld geven van de doelgroep aan de scholieren.
- Leeftijdsverschil is veel te klein.
- De scholieren moeten niet te jong zijn (vanaf 16 jaar).
- Zorgvuldige activiteiten uitzoeken, met een duidelijk doel en taak.
- Bewust zijn van de doelgroep.
Drie groepsleiders zijn van mening dat een MAS niet gewenst is op Kwadrant Emaus omdat;
- De doelgroep te heftig is; veel agressie, grensoverschrijdend gedrag (ook op
seksueel gebied).
- De scholieren en de jongeren van Kwadrant Emaus leeftijdsgenoten zijn.
- De jongeren van Kwadrant Emaus recht hebben op privacy.
- De kans is groot dat scholieren en cliënten overvraagd worden.
- Er een behandelklimaat moet zijn.
- Dit voor onrust op de groepen kan leiden.
- De groepsleiding geen begeleiding kan geven aan de scholieren.
4. Welke achtergrondinformatie van de cliënten vindt u dat gegeven mag worden
aan de scholieren?
Alle groepsleiders zijn het er unaniem over eens dat er alleen algemene informatie
mag worden verstrekt aan de scholieren. Zoals informatie over; de doelgroep, LVB,
gedragsproblematiek, stoornissen, etcetera. Specifieke informatie is niet gewenst, dit
in verband met de geheimhoudingsplicht en irrelevantie, de scholieren zijn erg kort
aanwezig op Kwadrant Emaus en hebben geen specifieke informatie nodig om de
MAS succesvol af te ronden.
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5. Heeft u verder nog tips of aanvullingen voor ons om mee te nemen in het
onderzoek?
Drie groepsleiders zijn van mening dat er geen MAS moet worden aangeboden, twee
groepsleiders daarvan gaven als suggestie; workshops of een opendag voor
scholieren.
Eén groepsleider schreef op dat hij/zij benieuwd was of meerdere groepsleiders
minimale leeftijd hadden opgegeven.
Samenvatting
De meeste groepsleiders van de paviljoens Albatros, Vanenburg en Groevenbeek staan
sceptisch tegenover het plan om de MAS in te voeren op Kwadrant Emaus, voornamelijk
wordt als reden aangehaald, de leeftijd van de scholieren (zelfde leeftijdscategorie) en de
heftige problematiek van de doelgroep van Kwadrant Emaus.
Mocht er toch een MAS in de toekomst gaan plaats vinden dan vinden groepsleiders de
volgende punten van belang;
- Dat er goed overlegd wordt met groepsleiding, welke groepen eventueel in
aanmerking komen (stabiele groepen/cliënten).
- Dat er eigen groepsleiding aanwezig is wanneer de scholier stage komt lopen.
- Dat er goede voorlichting wordt geven aan de scholieren over de doelgroep.
- Dat de activiteiten die de stagiaire gaat uitvoeren zorgvuldig zijn uitgezocht.
- Dat er geen één op één contact plaats vindt tussen de cliënt en scholier.

“PR- taken vind ik niet zo interessant”
Groevenbeek college, jongen, 14 jaar, VMBO-TL

4.4 Resultaten specifieke vragenlijsten groepsleiding die een activiteit verzorgd heeft
op Kwadrant Emaus met middelbare scholieren.
In april is er een rondleiding/sportactiviteit geweest voor scholieren van het Groevenbeek
College van Ermelo op Kwadrant Emaus. Wij wilden graag weten hoe dit verlopen was,
omdat dit gaat om een praktijkervaring en daarom bruikbare informatie is voor ons
onderzoek. Wij hebben hiervoor een vragenlijst opgesteld en daar via de mail antwoord op
gehad.
Simeï Doeleman is groepsleidster bij Kwadrant Emaus. Zij heeft samen met een andere
groepsleidster deze ochtend verzorgd voor twee VMBO-klassen van het Groevenbeek
College. Zij hebben gekozen voor een gymles met de scholieren en cliënten van Kwadrant
Emaus (vanuit het Emaus college). Dit leek hen de meest realistische en ontspannen manier
om de scholieren kennis te laten maken met de jongeren van Emaus. De groep cliënten die
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meedeed is niet specifiek gekozen, het was een klas die op dat moment gymles had, waarbij
de scholieren die ochtend mee konden doen.
De ochtend verliep wat rommelig, aangezien er een paar niet op tijd waren, waardoor
groepsleiding niet volledig heeft kunnen vertellen wat de doelgroep precies inhoudt. Daarom
verliep het wat rommelig. Er zijn twee groepen ontstaan, die zowel binnen als buiten op het
grasveld gingen slagballen. Over het algemeen zagen de groepsleiding dat de jongeren van
Kwadrant Emaus zich sterk richten op de activiteit en dat de scholieren van het Groevenbeek
College drukker waren met elkaar. Later is er ook een ruzie ontstaan tussen een meisje van
Kwadrant Emaus en een meisje van het Groevenbeek College, waarin beide partijen
aanhang hadden. Door het meisje van Kwadrant Emaus uit de situatie te halen, is de rust
wedergekeerd. Groepsleiding heeft daarna meteen op het voorval ingehaakt om uit te leggen
wat LVB inhoudt en wat er gebeurde. Daarna hebben de scholieren kunnen lunchen in het
restaurant.
Simeï geeft aan dat de groep te groot was. Volgens haar zou er beter in kleine groepen
rondleiding gegeven kunnen worden over het terrein, eventueel met een cliënt van Kwadrant
Emaus erbij, die erover vertelt.
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Hoofdstuk 5: Mening onafhankelijke professionals
5.1 Soortgelijke instellingen
De maatschappelijke stage voor middelbare scholieren op Kwadrant Emaus is geheel nieuw.
Wij zijn op zoek gegaan naar soortgelijke instellingen (residentiële instelling met jongeren
met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek) om duidelijk te krijgen of er
al meerdere instellingen zijn gestart met de maatschappelijke stage en op welke wijze dit dan
vormgegeven is. Dit zou mogelijk handvatten kunnen bieden voor Kwadrant Emaus bij het
opzetten van een maatschappelijke stage.
De volgende instellingen hebben wij per e-mail benaderd:
- Kwadrant Arkemeyde
- Kwadrant Middelrode
- Kwadrant Auriga
- Pluryn
- Vitrée
- Hoenderloo groep
- OC Brabant
- Ambiq
- LSG Rentray
- Koraalgroep
Wij hebben over Nederland verspreid slechts een aantal instellingen benaderd. Voor ons
onderzoek was het niet haalbaar en was het te tijdrovend om nog meer instellingen te
benaderen. Helaas hebben wij van een aantal instellingen geen respons gehad, van de
instellingen waarvan wij wel een reactie kregen (Kwadrant Arkemeyde, Kwadrant
Middelrode, Kwadrant Auriga en Vitrée) gaven aan dat deze (nog) geen maatschappelijke
stages aanbieden. Wel zijn Vitrée en Kwadrant Arkemeyde erg geïnteresseerd naar ons plan
en zouden deze graag toegestuurd willen krijgen.
5.2 Stagemakelaar
Gezien het feit dat we op de eerder genoemde manier weinig succes boekten hebben wij
geprobeerd om via een andere weg erachter te komen welke soortgelijke instellingen, wel
maatschappelijke stages aanbieden. Wij hebben contact gezocht met een stagemakelaar in
Harderwijk, wat valt onder de regio Noord-Veluwe.
Een stagemakelaar speelt een belangrijke rol in het contact tussen de scholen en de
organisaties die vrijwilligerswerk, of in ons geval maatschappelijke stages aanbieden. Zij
geven advies over hoe de stage vorm gegeven kan worden en wat je kunt verwachten van
leerlingen tussen de dertien en zeventien jaar. Daarnaast stemmen zij ook af met de
scholen, zij zijn als het ware het communicatiemiddel tussen scholen en organisaties. De
stagemakelaars kunnen ook nieuwe projecten opzetten die interessant zijn voor scholieren
en organisaties. Stagemakelaars kunnen veel informatie verstrekken over mogelijkheden en
helpen de deskundigheid te bevorderen van scholen en organisaties.
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5.3 Interview stagemakelaar Else van Werven
Wij hebben op 21 april 2011 een interview gehouden met Else van Werven, zij is de
stagemakelaar van Harderwijk, haar hoofdzakelijke taak is stageklussen werven en
aanbieden aan de middelbare scholen.
De eerste vraag die wij na het voorstellen hebben gesteld, was of zij voor ons nog
instellingen wist die de maatschappelijke stage al aanbieden die gelijkgesteld zijn aan
Kwadrant Emaus, dit omdat dat erg interessant voor ons onderzoek is. Wij zijn erg benieuwd
hoe andere instellingen vorm geven aan de maatschappelijke stage. Er vinden al wel
maatschappelijke stages plaats op ’s Heeren loo, Bartiméus, zelfs bij Meerkanten (Veldwijk)
dit vindt Else al redelijk heftig, de scholieren waren daar tussen de dertien en vijftien jaar, erg
jong en hebben nog niet zoveel hebben meegemaakt. Else vindt dat de grens goed bewaakt
moet worden wat maatschappelijke stage is en wat niet, en dat er goed gekeken moet
worden wat de jongere wel en niet aankunnen. Sommige jongeren vinden het al heel
spannend om met iemand te praten met een beperking en te ontdekken dat deze persoon
net zo normaal is als ieder ander. Het eerste contact en de stap er naar toe is al moeilijk,
sommige jongeren hebben dit zelfs al bij ouderen. Het moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.
Else was heel benieuwd naar welke ideeën wij al hadden voor Kwadrant Emaus.
Wij hebben verteld over Emaus Events en daarbij de mogelijke klussen voor de scholieren.
Naast Emaus Events is er ook het idee dat de leerlingen het activiteiten team kunnen helpen,
bijvoorbeeld helpen bij een sportles, meedenken en spullen klaar zetten. In het gesprek is
door ons nadrukkelijk benoemd dat het de bedoeling is dat de leerlingen aan de zijlijn
meekijken. Else denkt dat het Emaus Events voor de scholieren heel geschikt is, maar een
sportles voorbereiden alweer te moeilijk, misschien alleen mogelijk voor leerlingen van
vijftien jaar en ouder.

“We zouden liever iets willen doen met sport, training geven ofzo!”
Groevenbeek college, Groepje jongens, rond de leeftijd van 14 jaar, VMBO-TL

De maatschappelijke stages vinden meestal plaats in het tweede en derde schooljaar.
Het wetsvoorstel gaat binnenkort naar de Eerste- en Tweede kamer en moet nog steeds
goedgekeurd worden. Eerst was het, 72 uur maatschappelijke stage voor het VWO, 60 uur
voor de HAVO en 48 uur voor het VMBO, twaalf uur per schooljaar. Maar dat wordt terug
geschroefd naar 30 uur per leerling in totaal, ongeacht het niveau. Dat moet nog
goedgekeurd worden, het is een wetsvoorstel wat al heel lang op de agenda staat. De
bedoeling is dat elke leerling in één schooljaar zijn maatschappelijke stage loopt.
Wat Else bij de scholen graag zou willen zien, is dat het VMBO de maatschappelijke stage in
het derde schooljaar loopt, de HAVO in het vierde schooljaar en het VWO in het vijfde
schooljaar zodat er oudere jongeren op de werkvloer komen. Dan heb je ook een aantal
leerlingen van zestien en die zouden eventueel achter de bar kunnen staan. In de vierde klas
zijn de jongeren toch al meer volwassen dan in de derde, minder onzeker en hebben
waarschijnlijk meer werkervaring.
Emaus Events start aan het eind van het schooljaar, wij waren benieuwd of Else dit als een
probleem zou zien voor de scholen. Else wil dat scholen minder schools gaan denken want
in mei en juni zijn er in Harderwijk ook nog verschillende festivals en daarvoor hebben ze ook
maatschappelijke stagiaires nodig. Er waren scholen die de leerlingen verplichten om voor
april de maatschappelijke stage te hebben afgerond, gelukkig verdwijnt dit al meer. Else zegt
ook tegen de leerlingen die al vroeg zich komen aanmelden dat ze echt het hele schooljaar
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de tijd hebben om de maatschappelijke stage te lopen en dat er aan het eind van het
schooljaar er nog veel leuke klussen zijn. April, mei, juni zijn juist populaire maanden voor de
maatschappelijke stages.
De leerlingen zijn vrij om hun maatschappelijke stage in te plannen wanneer zij dat willen. Dit
doen zij buiten schooltijd.

“Ik weet niet of stage lopen op Kwadant Emaus iets voor mij is.
Jammer dat het van mijn vrije tijd afgaat.”
Groevenbeek college, jongen, 14 jaar, VMBO-TL

Er is een vacaturebank: MAS4you.nl voor de regio Noord Veluwe. Daar staan alle vacatures,
klusomschrijvingen op en leerlingen kunnen daar dan zelf solliciteren. Wanneer de leerlingen
reageren op een klus, gaat er een mailtje naar de mentor, deze keurt de klus goed.
Vervolgens gaat er een mailtje naar de organisatie met dat er een leerling heeft gereageerd
op de klus en een mailtje naar de leerling met de gegevens van de organisatie. Dan moet de
leerling zelf contact leggen met de instelling en dan moet het ‘balletje’ gaan rollen. Het is wel
verstandig om de klus van Emaus Events al eerder op de website te vermelden bijvoorbeeld
al in januari zodat leerlingen weten dat er nog een klus is aan het einde van het schooljaar.
De leerlingen hoeven niet alle 30 uur achter elkaar stage te lopen. De leerlingen kunnen
wekelijks bijvoorbeeld twee uurtjes stage lopen. Dan doen ze alleen langer over de
maatschappelijke stage. Het kan kort en langdurig zijn, eenmalig of het hele jaar door, dit ligt
maar net aan de organisatie, hoe deze de klus aanbied. Bij Kwadrant Emaus zou je
scholieren voor een langere tijd kunnen inzetten voor kleine taken.
Wij stelde Else de vraag wat zij van onze ideeën voor de maatschappelijke stage op
Kwadrant Emaus vond. Else gaf aan dat ze in het begin grote vraagtekens had en dat ze het
lastig vindt om te beoordelen of het een geschikte plek is voor de maatschappelijke stage. Ze
kent de doelgroep een klein beetje en is bang dat de scholieren in aanraking komen met de
vele agressie van de cliënten, dit vindt ze heftig.
Er moet te allen tijde de veiligheid van de scholieren gewaarborgd kunnen worden. Kwadrant
Emaus moet goed weten dat de doelgroep die komt stage lopen, jonge leerlingen zijn en
leeftijdsgenoten van de cliënten van Kwadrant Emaus. Else vindt dat daar goed over
nagedacht moet worden.
Else heeft ons wat folders meegeven en boekjes, over maatschappelijke stages met
mogelijke ideeën.
Het idee van de maatschappelijke stage is dat scholieren iets kunnen doen voor iemand
anders en dat daar geen geldelijke beloning tegenover staat, maar het moet geen taakstraf
worden voor de scholieren. Het is de bedoeling dat leerlingen positief kennismaken met
vrijwilligerswerk waardoor ze misschien later, wanneer ze tijd over hebben weer
vrijwilligerswerk willen doen.
Hanneke Starre is de stagemakelaar van Ermelo. Wanneer Kwadrant Emaus zich wilt
aanmelden voor de maatschappelijke stage kunnen ze dat bij haar doen. In Ermelo gaan
ongeveer 500 leerlingen per jaar op stage. De klussen worden door de stagemakelaar goed
gekeurd, de scholen hebben de stagemakelaars dat vertrouwen gegeven.
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Hoofdstuk 6: Samenvatting en conclusies
6.1 Samenvatting
Deelvraag 1:

Aan welke criteria dient een maatschappelijke stage (wettelijk) te
voldoen?

De maatschappelijke stage is vanaf schooljaar 2011-2012 verplicht voor middelbare
scholieren. De bedoeling is dat de scholieren 30 uur maatschappelijke stage uitvoeren
binnen een non-profit organisatie.
Criteria maatschappelijke stage:
• Een leerling loopt een maatschappelijke stage bij een non-profitorganisatie of een
maatschappelijk project van een bedrijf, zonder winstoogmerk.
• Een stage doe je niet voor jezelf, maar voor een ander.
• Een stage moet zinvol zijn.
• Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de leerling wordt ‘gebruikt’ als goedkope
arbeidskracht.
• Persoonlijke ontwikkeling van de scholieren stimuleren.
Deelvraag 2:

Hoe ziet de organisatie van Kwadrant Emaus eruit en wat is de
doelgroep? Wat zijn aandachtspunten/risico’s bij deze doelgroep en
hun bijkomende problematiek, gezien het inzetten van de
maatschappelijke stage?

Kwadrant Emaus is een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen tussen de twaalf en achttien jaar.
Kwadrant Emaus biedt intensieve en specialistische behandeling, observatie en
crisisinterventie. Op het terrein van Emaus zijn 21 leefgroepen gevestigd. In deze
leefgroepen wonen zes tot acht jongeren. Een aantal groepen zijn gemengd, anderen
bestaan enkel uit jongens of meisjes. Daarnaast zijn er een aantal groepen die een
intensieve besloten behandeling bieden. Dat houdt in dat de deuren op slot zijn.
De cliënten hebben naast de licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen vaak
bijkomende problematiek, namelijk ontwikkelingsstoornissen en/of psychische stoornissen.
Cliënten van Kwadrant Emaus kunnen ongeremd en heftig reageren op gebeurtenissen in de
omgeving dit komt voort uit de gedragsproblematiek, wat ervoor kan zorgen dat een scholier
zich onveilig voelt. De cliënten van Kwadrant Emaus kunnen zich minder in een ander
verplaatsen en de sociale vaardigheden van de cliënten zijn minder goed ontwikkeld.
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Deelvraag 3:

In welke leeftijdscategorie bevinden de middelbare scholieren en
cliënten zich en welke ontwikkelingstaken horen hierbij?

De cliënten en scholieren bevinden zich allebei in de adolescentieperiode (twaalf tot midden
twintig). In de adolescentie ontstaan grote veranderingen op lichamelijk, psychoseksueel en
cognitief vlak.
Cliënten en scholieren gaan qua lichamelijke ontwikkeling gelijk op. Ze maken een groeispurt
door waarbij hun uiterlijk sterk veranderd van kind tot jongvolwassene.
Jongeren in de adolescentieperiode gaan meer experimenteren op seksueel gebied. De
cliënten hebben vanwege hun LVB, overigens wel meer moeite met hun gevoelens onder
woorden te brengen en grenzen aan te geven, ze hebben een beperkt sociaal
aanpassingsvermogen.
Het intellectuele vermogen in de adolescentie neemt sterk toe. Bij de jongeren met een licht
verstandelijke beperking wordt het verschil tussen hen en hun normaal begaafde
leeftijdsgenootjes steeds groter. LVB jongeren hebben moeite met nieuwe kennis opnemen
en verwerken, terwijl bij de scholieren deze vaardigheid juist beter ontwikkeld.

Deelvraag 4:

Hoe geven andere soortgelijke instellingen vorm aan de
maatschappelijke stage binnen hun instelling?

Wij wilden andere instellingen benaderen om hun ervaring over de maatschappelijke stage te
weten. Van de instellingen die wij benaderd hadden kregen wij of geen reactie, of zij boden
de maatschappelijke stage nog niet aan. Wij hebben daarom een stagemakelaar benaderd
om via haar aan soortgelijke instellingen te komen en haar wat vragen te stellen over de
maatschappelijke stage die er op Kwadrant Emaus ingevoerd zou worden.
De stagemakelaar van Harderwijk had geen andere soortgelijke instellingen in haar bestand
staan die de maatschappelijke stage aanbieden. Ze stond in eerste instantie sceptisch
tegenover de invoer van de maatschappelijke stage op Kwadrant Emaus, in verband met de
heftige problematiek van de doelgroep en kwetsbare scholieren. Ze zag wel mogelijkheden
in activiteiten vanaf de zijlijn, mits de veiligheid te allen tijde wordt gewaarborgd.

Deelvraag 5:

Hoe kijken de groepsleiders en medewerkers van het activiteitenteam
van Kwadrant Emaus aan tegen de maatschappelijke stage en wat zijn
volgens hen mogelijke aandachtspunten?

Vanuit Kwadrant Emaus is er een projectgroep opgericht om (mannelijke) groepsleiders te
werven, genaamd ‘Sta je mannetje’. Binnen deze projectgroep is ook gebrainstormd over de
maatschappelijke stage en hebben zij zich ingezet om contacten met scholen te
onderhouden, als begin om de maatschappelijke stage op te zetten.
Wij hebben daarnaast een interview gehouden met een medewerker van het activiteitenteam
van Kwadrant Emaus. Hij heeft ideeën opgezet voor de maatschappelijke stage tijdens
Emaus Events. Hij noemt verder dat er wel mogelijkheden kunnen zijn om ook de
maatschappelijke stage aan te bieden bij het activiteitencentrum, wanneer er meer
duidelijkheid is. Hij noemt als belangrijk aandachtspunt dat direct contact tussen scholieren
en cliënten vermeden moet worden, scholieren kunnen wel assisteren vanaf de zijlijn.
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De groepsleiding van Kwadrant Emaus staat sceptisch tegenover de maatschappelijke
stage. Zij denken dat de problematiek van de doelgroep te heftig is, maar ook dat scholieren
onveiligheid kunnen brengen in de leefomgeving van de cliënten. Zij gaven aan dat één op
één contact zeer ongewenst is en dat er altijd vaste begeleiding aanwezig moet zijn. Zij zien
geen mogelijkheid om de MAS aan te bieden op leefgroepen. Zij denken eerder aan
activiteiten op het activiteitencentrum of op het hoofdgebouw ‘de Kolk’(administratieve
taken).
Daarnaast hebben wij de ervaringen gehoord van een groepsleidster die een rondleiding en
een sportles heeft verzorgd op Kwadrant Emaus voor VMBO scholieren van het
Groevenbeek college. Zij gaf aan dat de groep te groot was (gemiddeld 40 scholieren van
het Groevenbeek college + cliënten van Kwadrant Emaus). De ochtend is rommelig
verlopen, doordat sommige te laat waren. Tijdens het sporten is er een conflict ontstaan
tussen een scholiere en een jongere van Kwadrant Emaus. De groepsleidster raadde aan
om in kleinere groepen de rondleiding te geven. Het leek haar wel zinvol om scholieren te
laten zien wat het werk inhoudt.

Deelvraag 6:

Hoe is de beeldvorming van de middelbare scholieren over de cliënten
van Kwadrant Emaus en het werk binnen deze instelling en hoe
kunnen zij enthousiast en geïnteresseerd raken voor dit werk?

Wij hebben bij het Groevenbeek college enquêtes afgenomen bij drie klassen. Twee VMBO
klassen(deze klassen hebben eerder een rondleiding gehad op het terrein van Kwadrant
Emaus) en een VWO klas. Bij de klassen die een rondleiding hebben gehad, gaf een vrij
hoog percentage(37,5%) aan, zich niet veilig te hebben gevoeld tijdens de rondleiding. Bij de
daaropvolgende sportles die beide groepen samen volgden, was dit percentage nog
hoger(45%). In vergelijking met de VMBO scholieren en VWO scholieren is er weinig verschil
in resultaten van de enquête. Het percentage van het willen stage lopen op Kwadrant Emaus
verschilt wel van elkaar, scholieren van het VMBO scoren hierbij hoger met 57,5%, dan de
scholieren van het VWO met 50%. Er is een aanzienlijk verschil in voorkeur voor de vorm
van de maatschappelijke stage. In de enquête hebben wij de scholieren een aantal ideeën
voorgelegd over mogelijke klussen. Scholieren van het VMBO kozen liever voor het
activiteitencentrum en het VWO kiest liever voor Emaus Events. Reparatieklussen scoren bij
beiden het laagst, maar zouden wel het meest populair kunnen zijn bij jongens, gezien het
subdoel van de maatschappelijke stage.
6.2 Conclusies en aanbevelingen
In onze conclusies en aanbevelingen geven wij antwoord op onze onderzoeksvraag:
Op welke wijze kan de maatschappelijke stage voor scholieren vanuit regulier middelbaar
onderwijs mogelijk gemaakt worden op Kwadrant Emaus?
Uit het onderzoek bleek dat de meningen verdeeld waren. Over het algemeen staan een
aantal partijen wat sceptisch tegenover de maatschappelijke stage, voornamelijk de
stagemakelaar en de groepsleiding van Kwadrant Emaus. Voor assisterende activiteiten zijn
zij meer te vinden, maar vinden dat directe interactie vermeden moet blijven tussen
scholieren en cliënten.
Wij als vierdejaars studenten van de SPH hebben ook een visie over de maatschappelijke
stage op Kwadrant Emaus. In eerste instantie waren wij erg benieuwd hoe men dat voor zich
ziet. Door meerdere partijen gesproken te hebben en ons meer verdiept te hebben in de
doelgroep scholieren en cliënten, hebben wij onze visie verder gevormd of bijgesteld.
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Wij snappen de groepsleiding, dat zij vinden dat een maatschappelijke stage op de
leefgroepen een stapje te ver gaat. Wij vinden dat de veilige leefklimaat van de cliënten
beschermd dient te worden, dit mede omdat de cliënten er niet voor kiezen en het veel
onrust met zich mee kan brengen.
Wel zien wij een mogelijkheid in rondleidingen in kleine groepjes over het terrein waarbij
scholieren een (lege) leefgroep van binnen kunnen bekijken, zodat ze een goed beeld van
de leefgroep kunnen vormen.
Wij zijn van mening dat interactie tussen scholieren en cliënt voorkomen moet worden, zeker
omdat bleek dat een deel van scholieren zich onveilig heeft gevoeld tijdens de rondleiding en
sportles op Kwadrant Emaus. Wij vinden het belangrijk dat rekening gehouden wordt met de
scholieren, die allemaal nog erg jong zijn.
Wij denken dat het ook verstandig is om wat oudere leerlingen aan te nemen voor een
maatschappelijke stage, bijvoorbeeld zestien en ouder. Belangrijk vinden wij ook dat de
stagiaire niet alleen gelaten mag worden en goede begeleiding krijgt. Vanaf de zijlijn
assisteren tijdens Emaus Events of op de ‘Rode Loper’ lijken ons geschikte klussen. Gezien
het belang van het werven van mannelijke groepsleiders, denken wij dat bijvoorbeeld
reparatie klussen juist interessant zijn voor jongens. Weliswaar was deze optie minder
populair, bleek uit de enquêtes, maar naar ons idee zijn het vaker de jongens dan meisjes
die hiervoor kiezen.
Hieronder willen wij een aantal mogelijkheden presenteren die uit het onderzoek zijn
gekomen. Ter aanbeveling hebben wij de volgende aandachtspunten opgesteld en een lijst
gemaakt van mogelijke activiteiten voor de MAS.
Aandachtspunten
Uit ons onderzoek kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:
- Voor bekendheid bij scholen en scholieren is het van belang dat Kwadrant
Emaus zich registreert bij mas4you.nl. Daarnaast kunnen zij ook op hun eigen
site een link plaatsen naar de maatschappelijke stage op Kwadrant Emaus,
om beter bereikbaar te zijn voor scholen en scholieren.
- De problematiek van de cliënten van Kwadrant Emaus en de
overeenkomende leeftijd tussen hen en de scholieren moet in acht genomen
worden.
- Eén op één contact tussen cliënten en scholieren is zeer ongewenst.
- Groepsleiding vindt vaste groepsleiding die altijd aanwezig is een vereiste.
- Scholieren voeren de activiteitenten altijd uit vanaf de zijlijn.
- Men kan een selectie maken voor niveau en leeftijd indien dit gewenst is (
bijvoorbeeld vanaf zestien jaar, niveau HAVO)
- Wenselijk is om geen MAS te laten plaatsvinden op de leefgroepen in verband
met privacy en eventuele verstoring van leefklimaat.
- Voor het beïnvloeden van de keuze voor het vervolg onderwijs van de scholier
is het belangrijk dat deze succeservaringen beleeft tijdens de
maatschappelijke stage.
- De invoer van de maatschappelijke stage kan er voor zorgen dat zowel
scholieren, maar ook cliënten overvraagd worden.
Mogelijkheden
- Een rondleiding in kleine groepen over het terrein zelf, met eventueel één
cliënt van Kwadrant Emaus die assisteert.
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-

Activiteiten centrum
 Limonade klaar zetten bij een soos.
 Licht/geluid regelen bij een film avond.
 Spullen klaarzetten sportactiviteit.
 Assisteren bij activiteiten uitdenken.
 Postersmaken voor bijvoorbeeld activiteiten of film avond.

-

De Kolk
 Administratieve ondersteuning.

-

Emaus Events
 Ontwerpen verspreiden van posters voor de aankondiging van Emaus
Events 2011.
 Ontwerpen en ophangen van vlaggen voor promotie Emaus Events
2011.
 Maken van foto- en filmmateriaal tijdens Emaus Events activiteiten en
deze bewerken.
 Artikelen schrijven voor het Emaus Events journaal en het helpen van
het maken van dit journaal.
 Klaarzetten van de tentoonstelling.
 Assisteren bij het organiseren van creatieve activiteiten.

-

Versieren van het terrein
 Denk aan thema’s zoals; Kerst, zomer, Carnaval, Sinterklaas, EK
voetbal, etcetera.

-

Reparatie klussen
 Denk bijvoorbeeld aan: fietsen repareren, lampen vervangen, kapotte
printers bekijken, etcetera. Deze klussen zullen waarschijnlijk jongens
aantrekken wat direct kan bijdragen aan het doel van het project ‘Sta
je mannetje’.

-

School arbeid
 Deze mogelijkheid hebben wij niet onderzocht maar wordt overigens
wel genoemd door medewerkers van Kwadrant Emaus.

6.3 Discussie
De meningen zijn verdeeld over de invoer van de maatschappelijke stage. Vooral
groepsleiders van Kwadrant Emaus en de stagemakelaar van Harderwijk staat er sceptisch
tegenover. Vrijwel iedereen vindt dat activiteiten vanaf de zijlijn uitgevoerd moeten worden.
Naast het feit dat de veiligheid van de scholieren gewaarborgd moet worden, moet er ook de
vraag gesteld worden of het wenselijk is om zomaar scholieren van dezelfde leeftijd, uit
hetzelfde dorp toe te staan om in de veilige leefomgeving van de cliënten te komen, zonder
een professioneel doel. Je loopt het risico om hierbij de cliënten te overvragen.
6.4 Mogelijke vervolgonderzoeken
Mogelijke vervolgonderzoeken zouden kunnen zijn:
- Hoe komt de hulpverlening van zijn vrouwelijke imago af?
- Hoe is de eerste periode van de maatschappelijke stage verlopen, waar zijn nog
verbeterpunten?
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Bijlage 2

Begrippenlijst

A
ADHD:

Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dit is een aandachts
tekortstoornis. Met aandachtstekortstoornis wordt bedoeld dat
het kind/jongere meer moeite heeft dan gemiddeld om zijn
aandacht langdurig op een zelfde bezigheid te richten

ASS:

Autisme spectrum stoornis, deze stoornis uit zich in problemen
bij de sociale interactie met anderen, taalproblemen en een
extreme voorkeur voor het handhaven van dezelfde toestand,
die zich uitte in het vasthouden aan gewoontes en rituele.

Arkemeyde:

Arkemeyde is een onderdeel van Kwadrant. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Baarn.

Auriga:

Auriga is een onderdeel van Kwadrant. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Dordrecht.

C
CD

Conduct disorder, een gedragsstoornis wat zich op meerdere
gebieden uit. Deze gedragsstoornis gaat gepaard met
agressiviteit en/of delinquentie

CGW:

Competentie gericht werken. Dit is een methode die zich richt
op een positieve benadering, het aanleren van vaardigheden,
vergroten van mogelijkheden, aanleren van nieuw gedrag in
plaats van ongewenst gedrag.

Co-morbiditeit:

Het samengaan van meerdere stoornissen bij cliënten.

E
Emaus:

Emaus is een onderdeel van Kwadrant. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Ermelo

Emaus Events

Een drie weken durend evenement in juni voor de jongeren en
het personeel van Kwadrant Emaus. Deze weken staan in het
teken van sportieve en creatieve activiteiten

H
Hechtingsproblematiek

Blijvende stoornis die ontstaan is in de eerste levensfase
(hechting). Mensen met een hechtingsstoornis vertonen
gestoord gedrag in sociale relaties.
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K
De Kolk

Hoofdgebouw van Kwadrant Emaus. Hier zit o.a. de receptie.

Klussen

Activiteiten voor de maatschappelijke stage.

Kwadrant

Organisatie die zich specifiek richt op jongeren van zes tot 24
jaar met een licht verstandelijke beperking en
gedragsproblemen.

L
LVB

Licht verstandelijk beperkt/beperking

M
MAS

Maatschappelijke stage

Middelbare scholieren

Scholieren van het regulier middelbaar onderwijs.

Middelrode

Is een onderdeel van Kwadrant. Het hoofdkantoor is gevestigd
in Borculo.

N
Non-profitsector

Een non-profit organisatie heeft niet als doel winst te maken.

O
ODD

Staat voor oppositional defiant disorder, is een gedragsstoornis.
Het verstoorde gedrag van ODD komt voornamelijk binnen het
gezin en school voor.

R
Rode Loper

Activiteitencentrum van Kwadrant Emaus.

Residentiele instelling

24-uurs verblijf

S
Stagemakelaar

Deze speelt een belangrijke rol in het contact tussen de
scholen en de organisaties die vrijwilligerswerk, of in dit geval
maatschappelijke stages aanbiedt.
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Bijlage 3
Lijst met contactpersonen
Wijnand van Veenhuisen (opleidings- en stagecoordinator Kwadrant Emaus)
Tel nr: (0341) 567511
Emailadres: Wijnand.van-Veenhuisen@sheerenloo.nl
Roelie Bakker (coördinator stagebureau Groevenbeek College)
Tel nr: (0341) 27 49 50
Emailadres: rbakker@groevenbeek.nl
Else van werven (Stagemakelaar Harderwijk)
Tel nr: (0341) 410477
Emailadres: stagemakelaar@vrijwilligerswerkharderwijk.nl
Hanneke Starre (Stagemakelaar Ermelo)
Tel nr. (0341) 560268
Emailadres: vrijwilligers@stichtingpinel.nl
Simeï Doeleman (groepsleidster Kwadrant Emaus)
Tel nr: (0341) 567511

Kasper Doesborgh (medewerker activiteitencentrum Kwadrant Emaus)
Tel nr.(0341) 567511
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Bijlage 4
Organogrammen Kwadrant Emaus

Raad van Bestuur
Bestuursondersteuning

Concern
Kwaliteit

Concern
Informatie & Organisatie

Concern
Personeel & Organisatie

Concern
Financiën & Control

Concern
Communicatie

Regio’s

Shared
Service
Center

Vastgoed

Advisium

Apeldoorn

Betuwe & Bommelerwaard

Ermelo

Groningen / Friesland

Horst

Kind & Gezin West

Kind & Jeugd Zuid

Kwadrant Arkemeyde

Kwadrant Auriga

Kwadrant Emaus

Kwadrant Middelrode

LVG Noord-Holland

Maas & Waal

Midden-Nederland

Noord-Holland Oost

Noord-Holland West

Noordwijkerduin begeleiden

Noordwijkerduin zorg

Oost-Nederland

Polanen begeleiden

Polanen zorg

Schuylenburg

De Vallei

Zuid-Holland Noord

Zuid-Veluwe
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RVE Emaus
Regiomanager

Clientenraad/
Jongerenraad

Onderdeelscommissie

Afd. Planning &
Controll

Sectie
Advisium

Coach

Regiosecretariaat
Behandelsecretariaat

Regiosecretaris

MPP
Groevenbeek
Terreinwachten

MPP
Telgt

MPP
Klarenbeek

MPP
Loofhout

MPP
Norden 1
De Rode Loper

MPP
Norden 2

MPP
Vanenburg

MPP
Volenbeek

Manager
Plan & Flex

Legenda:
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Eindverantwoordelijke

Staffunctie ondersteuning

Inspraak organen

Lijnfunctionarissen
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Wisselende lijnfunctionaris

Bijlage 5
Uitgebreide informatie psychopathologie
Achtergrond informatie over:
• Gedragsproblemen
• Ontwikkelingsstoornissen
• Psychische stoornissen
Achtergrond informatie gedragsproblemen:
In de DSM-IV worden twee gedragsstoornissen beschreven: de oppositioneel-opstandig
gedragstoornis (oppositional defiant desorder: ODD) en de antisociale gedragstoornis
(conduct disorder: CD) In de rest van de tekst zullen wij de afkortingen gebruiken ODD en
CD.
Jongeren met gedragsproblemen onderscheiden zich van andere jongeren op meerdere
gebieden. Hieronder enkele voorbeelden:
1. Zij kunnen hun gedrag slecht remmen. Ze reageren heftig en ongeremd op
gebeurtenissen in de omgeving.
2. Minder ontwikkeld is de emotie schuld en schaamte.
3. Jongere met gedragsstoornissen hebben een slecht ontwikkelde
persoonswaarneming. Zij interpreteren gedrag van andere vaak verkeerd.
4. Jongere met gedragsproblemen kunnen zich slecht in andere verplaatsen en zijn niet
goed in onderhandelen. Zij ‘kiezen’ (te) vaak voor chantage en geweld om hun zin te
krijgen. Hun handelen is vaker gericht op concreet tastbare beloningen zoals een
brommer, sigaretten, geld. Sociale beloningen zoals vriendschap, aanzien en plezier
zijn minder belangrijk (Bosch 1994, Orobio de Vastro & Bosch 1998)
5. Jongere met gedragsproblemen verinnerlijken normen minder. (De Wit e.a., 1994)
spreken van een lager niveau van morele rijpheid bij antisociale kinderen. Kinderen
met gedragsstoornissen laten zich meer leiden door directe reacties op hun gedrag
(zoals straffen en belonen) veel meer dan andere kinderen
ODD en CD verschillen op een aantal punten:
- ODD begint vroeger als CD. ODD begint rond een jaar of zes en CD rond een jaar of
negen. (Hinshaw & Anderson 1996)
- ODD wordt als minder ernstig gezien als CD. Het gedrag van ODD komt voornamelijk
binnen het gezin en school voor.
- Bij kinderen met CD is het niet alleen het gezin en school maar komt het storende
gedrag in meerdere omgevingen voor. CD gaat gepaard met agressiviteit en/of
delinquentie.
Ontwikkelingsstoornissen
Hieronder willen wij twee veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen bij licht verstandelijk
beperkte jongeren uitdiepen. Het gaat om de ontwikkelingsstoornissen autisme spectrum
stoornis en hechtingsstoornis.
Autisme spectrum stoornis (ASS)
Leo Kanner heeft als eerst in 1943 de hoofdkenmerken van de stoornis autisme beschreven.
Op grond van een studie bij elf kinderen beschreef hij problemen bij de sociale interactie met
anderen, taalproblemen en een extreme voorkeur voor het handhaven van dezelfde
toestand, die zich uitte in het vasthouden aan gewoontes en rituele.
Men gaat ervan uit dat gespecialiseerde hulpverleners autisme bij kinderen vanaf de leeftijd
anderhalf jaar betrouwbaar en valide kunnen vaststellen (Bailey e.a. 1996)
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Problemen in de sociale interactie met anderen vallen het meeste op bij kinderen met
autisme.
Overzicht van een aantal belangrijke kenmerken van autisme (Van Engeland, 2000)
Kwalitatieve tekortkomingen in
Onvermogen sociaal-emotionele signalen van anderen te
sociaalcognitieve ontwikkeling
interpreteren en zelf uit te zenden.
Kwalitatieve tekortkomingen n
communicatief gedrag

Gebrekkige, vertraagde of uitblijvende taalontwikkeling en
wisselwerking tussen gesprekspartner ontbreekt.

Beperkte, herhalende en
stereotiepe activiteiten,
interesses en gedrag.

Herhaalde lichaamsbewegingen en handelingen, aanhoudende
preoccupatie met delen van voorwerpen, beperkte
belangstelling voor dingen in de wereld.

Afwijkende reacties op
prikkelingen van de zintuigen

Nu eens veel te heftige, dan weer veel te geringe reactie op
prikkels uit de omringende wereld.

Afwijkende emoties

Extreme angst voor dingen of gebeurtenissen waar een ander
kind helemaal niet bang voor is
Een opvallend gebrek aan angst voor reële gevaren

Afwijkingen in eet-, drink- en
slaappatroon

Veel of juist weinig eten of drinken
Slaapstoornissen

Stoornissen in de regelmaat
van ontwikkelingsgang

Functieontwikkeling verloopt minder soepel en niet in een
voorspelbare volgorde

Afwijking in de cognitieve
ontwikkeling

Verstandelijke handicap met soms opvallende begaafdheid op
een deelgebied van het cognitief functioneren

De beste periode voor een veilige hechting is de eerste twee levensjaren, maar ook de
prenatale invloeden en latere ervaringen zijn van invloed op de mate van gehechtheid.
De DSM-IV classificatie systeem noemt één stoornis met betrekking tot gehechtheid en dat
is de reactieve hechtingsstoornis. De stoornis kent twee varianten: de geremde en de
ongeremde.
Mensen met de geremde hechtingsstoornis vertonen gestoord gedrag in sociale relaties.
Hun gedrag is onvoorspelbaar. Boosheid en verdriet kunnen afwisselen met overdreven
vriendelijkheid. De oorzaak wordt gezocht in de opvoedingssituatie waarin verwaarlozing
en/of mishandeling heeft plaatsgevonden.
Mensen met de ontremde hechtingsstoornis vertonen niet selectief hechtingsgedrag; dat wil
zeggen dat ze zich aan iedereen willen vastklampen, ze vertonen oppervlakkig
hechtingsgedrag. Mensen met deze stoornis worden gezien als allemansvriendjes.
De oorzaak wordt vooral gezocht in het ontbreken van een vaste verzorger in de eerste
levensjaren.
Belangrijke criteria bij het vaststellen van de reactieve hechtingsstoornis is dat het voor het
vijfde levensjaar begint en dat de stoornis in verschillende sociale situaties zich voordoet.
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Psychiatrische stoornissen
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
De symptomen van ADHD kun je in twee clusters verdelen; aandachtstekortstoornis en
hyperactief/impulsief. Deze symptomen worden met name zichtbaar wanneer aan het kind
eisen worden gesteld.
Met aandachtstekortstoornis wordt bedoeld dat het kind/jongere meer moeite heeft dan
gemiddeld om zijn aandacht langdurig op een zelfde bezigheid te richten. Vooral bij saaie
opdrachten haken kinderen/jongere met ADHD af. Bij opdrachten waarbij de jongere direct
feedback op de handeling krijgt blijft de concentratie hoog (Gunning, 1996). Kinderen/jongere
met ADHD hebben moeite om behoeftebevrediging uit te stellen.
Hyperactief, “te veel aan gedrag”. Jongere/kinderen met ADHD zijn drukker dan
leeftijdsgenootjes, ze zijn overbeweeglijk, kunnen moeilijk stil zitten, zitten overal aan en
praten veel.
Samenhangend met concentratie problemen hebben kinderen /jongeren met ADHD moeite
om instructies op te volgen. Regelgeleid gedrag ontbreekt veelal. Het gedrag van een kind
met ADHD wordt meer geleid door gebeurtenissen om hem heen dan door zijn verinnerlijkte
regels en/of de regels die een ouder of leerkracht stelt.
Jongere met ADHD nemen meer risico dan leeftijdsgenootjes, ze schatten het gevaar van
bepaalde handelingen onvoldoende in. Adolescenten met ADHD maken bij het gebruik van
genotsmiddelen ook meer risico dan hun leeftijdsgenoten. Adolescenten met ADHD raken
eerder het overzicht van hun financiën kwijt. Geven impulsief veel geld uit of gokken (Kooij,
1999) Plannen en organiseren van hun leven vinden ze moeilijk.
Hoe ouder de persoon met ADHD wordt hoe meer het gedrag van hyperactiviteit en
impulsiviteit afneemt. Het gedrag is minder vooraanstaand aanwezig. Wel geven ze aan dat
ze zich gejaagd en onrustig voelen (Kooij, 1999) en vooral problemen met concentratie en
aandacht blijven bestaan (Barkley, 1997).
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Bijlage 6
Enquete scholieren VMBO (deze leerlingen hebben een rondleiding gehad op
Kwadrant Emaus)

Enquête
Voor jullie ligt een enquête die jullie in gaan vullen over de rondleiding die jullie laatst gehad hebben
bij Kwadrant Emaus. Volgend schooljaar worden er maatschappelijke stages aangeboden op
Kwadrant Emaus en wij zijn benieuwd naar jullie mening!
Uitleg: -- = Helemaal oneens - = Oneens

+ = Eens

++ = Helemaal eens

Ik was erg benieuwd hoe de jongeren van Kwadrant Emaus leven.
-+
++
O
O
O
O
Ik vond het spannend om met deze jongeren in contact te komen.
-+
++
O
O
O
O
Ik heb meer begrip voor de situatie van deze jongeren, nu ik meer van de instelling en de
jongeren weet.
-+
++
O
O
O
O
Ik voelde mij veilig tijdens de rondleiding.
-+
++
O
O
O
O
Ik voelde mij veilig tijdens het sporten met de jongeren van Kwadrant Emaus.
-+
++
O
O
O
O
Ik vond de begeleiding erg prettig en voelde me veilig bij hen.
-+
++
O
O
O
O
Ik vind het werk van de groepsleiders op Kwadrant Emaus stoer.
-+
++
O
O
O
O
Ik zou bij Kwadrant Emaus wel een maatschappelijke stage willen lopen.
-+
++
O
O
O
O
Welke activiteiten op Kwadrant Emaus lijken jou het leukst om te doen voor je
maatschappelijke stage? (meerdere keuzes mogelijk)
Helpen bij Emaus Events organiseren(evenement voor de jongeren van Emaus), denkend aan
posters maken, flyeren, uitdenken van activiteiten, muziekinstallatie klaarzetten etcetera
Kleine reparaties en klusjes op het terrein.
Versieren van het terrein voor Pasen, Kerst, Sinterklaas, of in herfst-, lente-, zomer-, winteren oranjesfeer brengen.
Activiteiten centrum (de Rode Loper): assisteren van groepsleiding van het
activiteitencentrum, zoals materialen klaarzetten, meedenken aan activiteiten, zorgen voor
licht- en geluid tijdens disco of bioscoopavonden.
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Bijlage 7
Enquete scholieren HAVO/VWO

Enquête
Voor jullie ligt een enquête die gaat over Kwadrant Emaus. Kwadrant Emaus is een organisatie
voor jongeren met een lichtverstandelijke beperking (Dit betekent dat de jongeren achterlopen
qua ontwikkeling ten aanzien van leeftijdsgenoten) met ernstige gedragsproblemen. De jongeren
die op het terrein wonen kunnen niet meer thuis wonen omdat ze veel hebben meegemaakt. Op
het terrein zijn alle voorzieningen die ze nodig hebben; school, vrijetijdsbesteding, werk. Op het
terrein zijn veel medewerkers die deze jongeren ondersteunen.
Het plan is dat op Kwadrant Emaus ook de maatschappelijke stage wordt aangeboden. Wij zijn
benieuwd naar hoe jullie aankijken tegen Kwadrant Emaus, zodat wij dit kunnen meenemen in
het opzetten van de maatschappelijke stage.
Uitleg: -- = Helemaal oneens - = Oneens

+ = Eens

++ = Helemaal eens

Ik heb totaal geen beeld van de jongeren van Kwadrant Emaus.
-+
++
O
O
O
O
Ik ben erg benieuwd hoe de jongeren van Kwadrant Emaus leven.
-+
++
O
O
O
O
Ik zou het spannend vinden om met deze jongeren in contact te komen.
-+
++
O
O
O
O
Ik loop het liefst met een grote boog om de jongeren van Kwadrant Emaus heen.
-+
++
O
O
O
O
Het werken op Kwadrant Emaus lijkt mij stoer werk.
-+
++
O
O
O
O
Ik zou bij Kwadrant Emaus wel een maatschappelijke stage willen lopen.
-+
++
O
O
O
O
Welke activiteiten op Kwadrant Emaus lijken jou het leukst om te doen voor je
maatschappelijke stage? (meerdere keuzes mogelijk)
Helpen bij Emaus Events organiseren(evenement voor de jongeren van Emaus),
denkend aan posters maken, flyeren, uitdenken van activiteiten, muziekinstallatie
klaarzetten etcetera
Kleine reparaties en klusjes op het terrein.
Versieren van het terrein voor Pasen, Kerst, Sinterklaas, of in herfst-, lente-, zomer-,
winter- en oranjesfeer brengen.
Activiteiten centrum (de Rode Loper): assisteren van groepsleiding van het
activiteitencentrum, zoals materialen klaarzetten, meedenken aan activiteiten, zorgen
voor licht- en geluid tijdens disco of bioscoopavonden.
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Bijlage 8
Projectplan ‘Sta je mannetje”

Emaus Projectplan
Sta je Mannetje

Opdrachtgever

Geert Bos (regiomanager Emaus)

Projectleider

W.van Veenhuisen (Opleidings-ontwikkelingscoordinator)

Projectleden

Leona van Acken (communicatie adviseur Kwadrant)
Vertegenwoordiger onderwijs Olaf Budde (RSG Slingerbos)
Gert ten Hoven (manager Plan&Flexbureau Emaus)
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Projectopzet Sta je Mannetje
Probleemstelling:
Werken in de zorg heeft nog steeds een vrouwelijk imago. Mannen kiezen veelal op relatief latere
leeftijd voor werken binnen de zorg. Werken met jongeren met een licht verstandelijke beperking
en ernstige gedragsproblematiek vormt daarop geen uitzondering. Dit terwijl er juist voor het
werken met deze doelgroep behoefte is aan gekwalificeerd mannelijk personeel. De toeleidende
scholen voor onze beroepsgroep, MBO en HBO, vormen een afspiegeling. Een zeer kleine
minderheid van de studenten is man. Emaus heeft te weinig aanwas van mannelijke
gediplomeerden met een MBO-4 en HBO opgeleiden in de zorg.
Doel:
Middelbare mannelijke scholieren interesseren voor het werken met LVG jongeren op Emaus.
Resultaat:
a)

er zijn structurele contacten met middelbare scholen in de regio

b)
c)

op de website van s Heerenloo zullen filmpjes over het werk op Emaus geplaatst worden
de komende jaren zijn er meer mannelijke schoolverlaters die kiezen voor een
opleiding
in de zorg

Uitwerking:
De projectgroep ontwikkelt een aantal activiteiten om de bekendheid en aantrekkelijkheid van het
werken op Emaus voor de middelbare scholieren in de regio Ermelo te vergroten.
We willen aanwezig zijn bij die momenten waarop en wanneer scholieren hun keus maken voor een
studierichting. Daarnaast willen we aansluiten bij bepaalde lopende projecten en trajecten op de
diverse scholen. Deze kunnen echter pas ingevuld worden op het moment dat we de scholen
bezocht hebben
Er wordt publicitaire aandacht gevraagd en verzorgd.
Er worden 5 scholen worden benaderd in een straal van 50 kilometer rond Ermelo.
Bij welslagen van het project wordt de kennis en expertise beschikbaar gesteld t.b.v. Kwadrant en
’s Heerenloo.
Emaus is eigenaar van het product en wordt ook als zodanig weggezet.
Kosten:
Leden van de projectgroep zien dit als onderdeel van hun werk. Salaris van groepsleiders die de
lessen verzorgen worden middels interne verrekening teruggeboekt naar het personeels budget
van de behandelgroep waar zij deel vanuit maken. Voor de begroting van 2010 wordt een bedrag
gereserveerd van € 10.000 (projecten). Materiële kosten komen voor rekening van Emaus.
Hiervoor wordt een bedrag gereserveerd van € 2.500 (kosten PR & Communicatie).
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Stappenplan
Acties
Milesstones, go or no go’s aanleveren
voor projectplan en mailen naar Wijnand
Communicatieplan intern/extern
Selecteren groepsleiding voor lesgeven
Onderzoeken mogelijkheden
maatschappelijke stage
Ontwikkelen logo
Inhoud pakket vaststellen
Olaf Budde uitnodigen en informeren
P&O informeren en oriënteren over
Veluwe portaal
Pilot leskoffer
Evaluatie Pilot
In uitvoering
Intern bespreken mogelijkheid mbt
Malmberg
Contacten leggen met de middelbare
scholen in de regio
Contact ROC Adventus

Datum afgerond Door
15 oktober 2009
Allen
15 oktober
Leona
15 oktober
Linda/Wijnand
Wijnand
Ideeën worden
geleverd door
projectgroepleden
Leona
November
Allen
15 oktober
Wijnand
15 oktober
Geert
Maart/april 2010
Mei 2010
Schooljaar
2010/2011
15 maart 2010

Allen
Allen
Allen

15 maart 2010

Allen behalve
Ton
Wijnand

29 Maart 2010
29 maart 2010

Contact Landstede

29 maart 2010

Matrix diensten Emaus/vraag scholen

29 maart 2010

Wijnand

Structurele inzet achterwand en audio
visueel materiaal
Screenen materiaal

29 maart 2010

Gert

Doorlopend

*
*

*
*

Leona

Contact Windesheim
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Afgerond
*

Wijnand

*

*

Geert

Olaf
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*

Bijlage 9
Interviewvragen medewerker activiteitencentrum Kwadrant Emaus
1. Kun je jezelf kort voorstellen? (functie, taak)
2. Wat houdt het activiteiten centrum in. (Wat wordt er allemaal aangeboden?)
3. Wat zou het activiteitencentrum kunnen betekenen voor de maatschappelijke stage?
4. Zijn er al ideeën wat betreft de MAS? Zo ja, welke? Welke mogelijkheden zijn er nog meer?
5. Wat is jou idee over hoe de cliënten betrokken kunnen worden bij de MAS (privacy
,veiligheid)
6. Hoe denk jullie over de veiligheid en verantwoordelijkheid wat betreft de scholieren?
7. Wat zouden eventuele andere knelpunten kunnen zijn?
8. Hebben jullie al wat op papier staan(achtergrond informatie, film, informatieboekje) voor de
scholieren.
9. Welke personen zijn nog meer nauw betrokken bij de MAS?
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Bijlage 10
Benaderde groepen Kwadrant Emaus
Paviljoen Norden bestaat uit de volgende groepen:
Norden - Albatros
Leeftijd:
IQ:
Sekse:
Diagnose:

Wooncontext:

12 - 15 jaar
50 – 90
man/vrouw
ontwikkelingsstoornis
gedragsproblemen
traumatisering
open

Groep:
Albatros biedt een voorspelbare context en duidelijke structuurverlening, zodat de stroom
van dagelijkse gebeurtenissen zoveel mogelijk zekerheid geven. Begeleiders nemen de
totale regie over de gang van zaken in handen. De dag kent een vast ritme. Regels en
grenzen worden duidelijk gesteld. Op deze wijze moeten jongeren de mogelijkheid krijgen
om het overlevingsgedrag los te laten en te kunnen oefenen met ander (meer passende)
gedrag.
Norden - Bosbes
Leeftijd:
IQ:
Sekse:
Diagnose:

Wooncontext:

>14
55 - 75
man
ontwikkelingsstoornis
psychische stoornissen
gedragsproblemen
besloten

Groep:
Over het algemeen geldt dat er een duidelijk en gestructureerd groepsgericht dagprogramma
aanwezig is waarbij de groepsleiding sturend en normerend handelt. In enkele gevallen kan
er een programma geboden worden waarbij de jongere wat meer naast de groep
functioneert als dit gezien het ontwikkelingsniveau geïndiceerd is.
Norden - Brem
Leeftijd:
IQ:
Sekse:
Diagnose:

Wooncontext:

15 – 17 jaar
50 - 90
man/vrouw
ontwikkelingsstoornis
psychiatrische stoornis
traumatisering
open

Groep:
Intensief Voortgezette Behandeling (IVB) Het algemene doel van de IVB is een ‘brug’ te
vormen tussen een zeer intensieve besloten behandeling en regionaal verblijf/ behandeling.
Behandeling heeft nadrukkelijk een voorbereidend karakter gekoppeld aan (opname) criteria
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van de regionale behandel- dan wel verblijfsetting en in een enkel geval thuis wonen. Het
gaat in eerste instantie om stabilisering van het actuele functioneren binnen een minder
intensieve context, en waar mogelijk om verder uitbreiden van praktische- en sociaalemotionele vaardigheden.
Norden - Buxus
Leeftijd:
IQ:
Sekse:
Diagnose:

>14
55 - 90
man
ontwikkelingsstoornissen
gedragsproblemen
soft drugsgebruik
besloten met mogelijkheden voor open behandeling

Wooncontext:

Groep:
Er wordt gestreefd naar een groepsklimaat waarin ondanks de diversiteit van de
problematiek en niveaus van functioneren, elke jongere zich veilig en gerespecteerd kan
voelen. Binnen dit klimaat werkt iedere jongere op zijn manier en niveau aan zijn werkpunten
middels een feedbackkaart.

Paviljoen Vanenburg bestaat uit de volgende groepen:
Vanenburg - Castor
Leeftijd:
IQ:
Sekse:
Diagnose:

12 - 17
50 - 70
man/vrouw
gedragsproblemen
ontwikkelingsstoornissen
besloten

Wooncontext:

Groep:
Op groepsniveau wordt er in eerste instantie gewerkt aan acceptatie van gezag (leren
luisteren) en acceptatie van verblijf, invoegen in het dagelijkse routine, eigen maken van het
dag/weekritme, herdefiniëring van de relatie met thuis.
Vanenburg - Sirius en Orion
Leeftijd:
IQ:
Sekse:
Diagnose:
Wooncontext:

12- 17
50 - 90
man/vrouw
divers
besloten (observatiegroep)

Groep:
Ondanks de uiteenlopende problematiek van de jongeren is het belangrijk dat het
groepsklimaat veiligheid biedt voor alle jongeren van de groep.
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Paviljoen Groevenbeek bestaat uit de volgende groepen:
Groevenbeek - Moeflon
Leeftijd:
IQ:
Sekse:
Diagnose:

Wooncontext:

14 – 17 jaar
70 – 85
man
gedragsproblemen
ontwikkelingsstoornissen
traumatisering
PIJ-maatregel
besloten

Groep:
De algemene hulpvraag van de jongens is structurering, normering en begrenzing van hun
gedrag én leren op meer adequate wijze in het contact met anderen te staan en zo hun
eigen doelen te bereiken. Algemene doelen van het verblijf
- Herstellen van de leefsituatie (dag/nacht –en school/werkritme);
- Leeftijdsadequate acceptatie van gezag;
- De bedreigde ontwikkeling ombuigen tot een meer gezonde, leeftijdsadequate
ontwikkeling;
- Voorbereiden op een vervolg hulpverleningssetting.

Groevenbeek - Kameleon en Cantharel
Leeftijd:
IQ:
Sekse:
Diagnose:
Wooncontext:

12 – 17
55 - 85
vrouw
ontwikkelingsstoornissen
seksuele en fysieke traumatisering
besloten

Groep:
Er wordt gestreefd naar een groepsklimaat waarin de veiligheid voor iedereen bestaat om te
werken aan individuele leerpunten. De dagelijkse routine, de alledaagse interacties met
groepsgenoten en groepsleiding worden gebruikt om de individuele leerpunten te laten
oefenen. Voor sommige meiden is het sinds een lange tijd dat ze weer regelmatig eten,
slapen en naar school gaan.
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Bijlage 11

Vragenlijst groepsleiding Kwadrant Emaus
Wij zijn Michelle Melsbach en Clementien Huesmann en voeren binnen Kwadrant Emaus ons
afstudeeronderzoek uit voor de opleiding SPH op Windesheim in Zwolle. Onze onderzoeksvraag is:
• Op welke wijze kan de maatschappelijke stage voor scholieren vanuit regulier middelbaar
onderwijs mogelijk gemaakt worden op Kwadrant Emaus?
Vanaf schooljaar 2011/2012 wordt de maatschappelijke stage voor middelbare scholieren In Nederland verplicht.
Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk gaan doen tijdens hun middelbare schoolperiode
(13 t/m 17 jaar) Middelbare scholieren moeten 30 uur maatschappelijke stage lopen gedurende één schooljaar.
Kwadrant Emaus wil ook maatschappelijke stages gaan aanbieden voor middelbare scholieren. Nu zijn wij erg
benieuwd hoe jullie als groepsleiding, die als geen ander weten hoe de doelgroep in elkaar steekt, denken over
de maatschappelijke stage voor middelbare scholieren.

6. Welke activiteiten vindt u dat de middelbare scholieren kunnen uitvoeren op Kwadrant
Emaus?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Hoe denkt u dat de veiligheid van de middelbare scholieren kan worden gewaarborgd?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Wat zijn verder aandachtspunten als het gaat om de maatschappelijke stage op Kwadrant
Emaus?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Welke achtergrondinformatie van de cliënten vindt u dat gegeven mag worden aan de
scholieren?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Heeft u verder nog tips of aanvullingen voor ons om mee te nemen in het onderzoek?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Bedankt voor uw medewerking!
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Bijlage 12
Vragenlijst specifiek voor groepsleiding die rondleiding verzorgd heeft
1.
Wat hebben jullie voor activiteiten gedaan met de scholieren van het Groevenbeek
College? En waarom hebben jullie voor deze activiteit gekozen?

2.
Welke clienten hebben jullie betrokken bij deze activiteiten en waarom hebben jullie
voor deze cliënten gekozen?

3.

Hoe is de ochtend verlopen en hoe was de reactie van de clienten?

4.

Wat zijn verbeterpunten voor een volgende keer?

5.

Heeft u nog aanvullingen?
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Bijlage 13

Topiclijst interview stagemakelaar Else van Werven
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-

Maatschappelijke stage algemeen

-

Haar functie als stagemakelaar

-

Soortgelijke instellingen

-

Haar mening en visie over MAS op Kwadrant Emaus

-

Mogelijke klussen

-

Contactpersonen?
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