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Lijst met afkortingen
In dit rapport wordt gewerkt met afkortingen. In deze lijst vindt u de meest voorkomende
afkortingen.
Bpv

Beroepspraktijkvorming

Cb

Cursistenbegeleiding van het Pluspunt

Cb’er

Cursistenbegeleider van het Pluspunt

Cm’er

Casemanager

mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters

SES

Sociaal economische status

Slb

Studieloopbaanbegeleiding

Slb’er

Studieloopbaanbegeleider

SMW

Schoolmaatschappelijk Werk

Smw’er

Schoolmaatschappelijk werker

Tb

Trajectbegeleiding

Tb’er

Trajectbegeleider

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VSV

Voortijdig School Verlaten

ZAT

Zorg- & Adviesteam

Begeleiders

Als er gesproken wordt over de term begeleiders of verschillende begeleiders dan
worden hiermee de slb’ers, tb’ers en cb’ers bedoeld.
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Samenvatting
In dit onderzoek staat het thema voortijdig schoolverlaten (vsv) onder cursisten van het Nova College
centraal. Het ROC Nova college is een mbo-scholengemeenschap in de regio IJmond, Haarlem,
Haarlemmermeer, Amstelveen en de Duin- en Bollenstreek. Hierbinnen bevinden zich achttien
locaties.
Het Nova College is al een aantal jaren bezig met het terugdringen van het aantal cursisten dat de
opleiding voortijdig verlaat. Het Nova College is nog niet geheel tevreden met het tot nu toe
behaalde resultaat. Dit is de reden waarom wij onderzoek hebben gedaan naar de rol van
verschillende begeleiders binnen het Nova College. Wij hebben gekeken naar wat de huidige rol is
van deze begeleiders bij het voorkomen van vsv onder cursisten. Daarnaast hebben wij de gewenste
situatie bekeken en gezocht naar praktische toepassingen voor deze begeleiders.
Het doel van dit onderzoek is een bijdrage leveren aan het zo veel mogelijk terugdringen van het
voortijdig schoolverlaten onder cursisten van het Nova College. Hiermee dienen wij niet alleen het
belang van het Nova College maar ook dat van de cursisten. Er kan voorkomen worden dat de
cursisten de opleiding onnodig verlaten. Om dit doel te kunnen behalen hebben wij in dit onderzoek
de volgende hoofdvraag geformuleerd:
"Hoe kunnen studieloopbaanbegeleiders, trajectbegeleiders, cursistbegeleiders van het Pluspunt en
de schoolmaatschappelijk werkers, voorkomen dat cursisten de opleiding voortijdig dreigen te
verlaten of vanwege een keuzeprobleem naar het Pluspunt worden gestuurd terwijl er in
werkelijkheid sprake is van onderliggende problematiek?”
Om antwoord te geven op de hoofdvraag hebben wij het Handboek begeleiding (2010), waarin de
begeleiding- en de zorgstructuur staat beschreven, bestudeerd. Aan de hand hiervan hebben wij de
vragen geformuleerd voor de interviews. In dit onderzoek hebben wij veertien interviews afgenomen
met verschillende begeleiders, allen uit verschillende units: economie, techniek, zorg en welzijn en
CIOS. Wij hebben vier interviews afgenomen met studieloopbaanbegeleiders (slb’ers), vier met
trajectbegeleiders (tb’ers), vier met cursistbegeleiders van het Pluspunt (cb’ers) en daarna met twee
schoolmaatschappelijk werkers (smw’ers) van de locaties Haarlem en Beverwijk. Daarnaast hebben
wij gebruikt gemaakt van recente literatuur. Hierdoor kregen wij onder andere meer inzicht over het
fenomeen vsv en welke factoren daarbij een rol kunnen spelen. Als aanvulling op dit onderzoek
hebben wij gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken die onder cursisten binnen het Nova
College zijn uitgevoerd.
Er zijn een aantal belangrijke conclusies naar voren gekomen. De eerste belangrijke conclusie is dat
de slb’ers cursisten te laat of juist te snel doorverwijzen naar de tb’ers. Het is van belang dat slb’ers
systematisch en preventief gaan signaleren.
Een andere belangrijke conclusie is dat de tb’ers vragen om meer tijd voor hun coachende rol ten
opzichte van de slb’ers. Het is hierbij juist van belang dat er een andere ordening van taken komt.
Over het heroriëntatietraject kunnen wij concluderen dat dit naar behoren functioneert en dat het
beoogde doel wordt behaald.
Niet geheel onbelangrijk is dat het SMW zich beter gaat profileren binnen het Nova College. Het is
voor het SMW van belang dat ze meer bekendheid krijgen.
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Voorwoord
Voor u ligt het afstudeerproduct dat geschreven is in het kader van onze afsluiting van de opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Christelijke Hogeschool Ede. Het afstudeeronderwerp hebben wij onderzocht binnen het Nova College. Wij zijn tot deze afstudeerplek gekomen
omdat de doelgroep jongeren en het project “Aanval op de Uitval” ons zeer aansprak. Het is een
doelgroep waar wij veel van kunnen leren en tevens hopen wij iets te kunnen bijdragen binnen deze
organisatie voor de jongeren. De interesse in deze doelgroep en in de organisatie gaf ons de kans om
ons afstudeerproject hier uit te voeren.
Onze opdrachtgever is Wim Dijkshoorn. Via hem zijn wij aan onze afstudeeropdracht gekomen.
Samen met Henk Dolleman, onze begeleider binnen de instelling, zijn wij tot een onderzoeksvraag
gekomen. We gaan kijken welke begeleiding de begeleiders kunnen bieden om er voor te zorgen dat
cursisten de opleiding niet voortijdig verlaten en niet ten onrechte bij het heroriëntatietraject terecht
komen.
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om een aantal personen te bedanken. Allereerst
onze werkveldbegeleider binnen het Nova College, Henk Dolleman. Wij willen hem bedanken voor
zijn ervaring die hij met ons deelde, dat heeft ons tevens geholpen om het afstudeeronderzoek neer
te zetten. Alle tijd die hij in ons gestoken heeft, en alle keren dat hij buiten zijn werkuren naar onze
stukken heeft gekeken.
Ten tweede willen wij Wim Dijkshoorn bedanken voor de kans die hij ons gaf om binnen het Nova
College aan de slag te gaan. Ten derde gaat onze dank uit naar Layla van de Pol, zij hielp ons kritisch
te kijken naar onze stukken en hielp ons naar een hoger niveau.
Ook willen wij alle geïnterviewden van het Nova College bedanken die geïnteresseerd waren in ons
onderzoek en die positief waren waardoor wij extra energie kregen om ons afstudeerproject neer te
zetten. Tevens willen wij ook Joke Ekelmans bedanken voor de goede zorg en lekkere warme koppen
thee.
Door alle medewerking van iedereen heeft ons onderzoek een mooi resultaat opgeleverd. Wij
hebben er met alle plezier aan gewerkt en er veel van geleerd. Het was een mooie ervaring om onze
opleiding op deze manier af te sluiten. Wij hopen dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren om vsv
nog verder terug te dringen op het Nova College. We presenteren ons afstudeeronderzoek met trots.
Deze is voor alle geïnteresseerden binnen het Nova College te gebruiken.
Marieke Hermsen en Maggy-Noël IJmker
19 mei 2011
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Aanleiding en probleemomschrijving
1.1.1 Aanleiding
Het Nova College is een Regionaal Opleiding Centrum (ROC). Het Nova College heeft achttien locaties
in verschillende regio's, namelijk: IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en de Duin- en
Bollenstreek. Zij bieden hier beroepsopleidingen in de richtingen Economie, CIOS1, Techniek en Zorg
& Welzijn. Daarnaast bieden zij voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo),
volwassenenonderwijs en bedrijfsscholing. (Nova College, (n.d.))
Het Nova College biedt competentiegericht onderwijs en persoonlijke begeleiding door een vast
contactpersoon, de studieloopbaanbegeleider (slb’er). Daarnaast vindt het Nova College het
belangrijk dat hun cursisten niet alleen een beroep leren, maar ook groeien als mens. (Nova College,
(n.d.))
Het Nova College probeert al een aantal jaren voortijdig schoolverlaten te beperken. Vanaf 2008 is
het Nova College gestart met een nieuw zorgstructuur. Deze zorgstructuur zal mede voor verbeterde
begeleiding moeten zorgen. Dit zal een bijdrage moeten leveren aan het terugdringen van de uitval
van cursisten.
Binnen de zorgstructuur van het Nova College hebben de slb’ers, de trajectbegeleiders (tb’ers) en de
schoolmaatschappelijk werk’ers (SMW’ers) een actieve rol bij het signaleren van problemen bij
cursisten. De slb’er begeleidt cursisten onder andere bij het formuleren van leervragen en het
evalueren van de studievoortgang. De slb’er signaleert en ondersteunt cursisten bij leerproblemen of
andere factoren die de studievoortgang van de cursist kunnen belemmeren. Als de slb’er problemen
signaleert bij een cursist dan gaat hij in gesprek met de cursist. De slb’er kan het probleem eventueel
voorleggen aan de tb’er. De tb’er ondersteunt de slb’er bij het begeleidingsproces. De tb’er voert
gesprekken met een cursist wanneer de slb’er vastloopt in het begeleidingsproces. De tb’er bewaakt
het in-, door- en uitstroomproces en is de contactpersoon naar de tweedelijns begeleiders binnen
het Nova College (zorgadviesteam2 (ZAT) en casemanager) en naar instanties buiten het Nova College
(leerplicht). De slb’er en tb’er hebben gesprekken met de cursist en eventueel ouders, om te
voorkomen dat de cursist vastloopt in de studievoortgang. Als de cursist na de interventies van de
slb’er en tb’er alsnog dreigt uit te vallen zonder een startkwalificatie te hebben behaald wordt de
casemanager (cm’er) ingeschakeld. De cm’er kan de cursist zonder startkwalificatie naar het Pluspunt
sturen. Het doel van het Pluspunt is de cursist naar een nieuwe opleiding toe leiden. De cursisten
krijgen een heroriëntatietraject van maximaal tien weken. Daarnaast krijgen ze een breed scala aan
activiteiten (zoals beroepskeuzetest, oriëntatiestages) aangeboden. Op deze manier proberen ze de
cursisten in een onderwijstraject te houden (Handboek begeleiding, 2010, 16-25).
De slb’er kan situaties signaleren die een interventie vereisen. Samen met de tb’er overlegt de slb’er
welke interventies er nodig zijn. Eén van de interventies die zij kunnen inzetten is dat de cursist naar
het schoolmaatschappelijk werk (SMW) gaat. Het SMW biedt begeleiding bij complexe sociaalemotionele problematiek. Het SMW biedt hulp aan de cursisten, ouders/ verzorgers en/ of
1

CIOS: Centraal Instituut Opleiding Sportleiders
ZAT staat voor zorgadviesteam. Het ZAT is een multidisciplinair team dat aansluit bij de leerlingenzorg van het
onderwijs.
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leerkrachten. Het SMW kan een rol spelen om te voorkomen dat cursisten zonder startkwalificatie
stoppen met de opleiding. De smw’er adviseert op basis van de gesprekken en in overleg met de
cursist, de cm’er en tb’er over een vervolgtraject. Zowel cursisten onder de 23 jaar als boven de 23
jaar komen in aanmerking voor het SMW (Handboek begeleiding, 2010, 16-25).
Het kan voor komen dat een cursist een verkeerde studiekeuze maakt en dat er in de loop van het
begeleidingsproces een verwijzing plaatsvindt naar het Pluspunt. Na de verwijzing van het Pluspunt
kan het blijken dat er onderliggende problematiek is en dat de slb’er en de tb’er een ‘verkeerde
verwijzing’ hebben gedaan (Handboek begeleiding, 2010, 16-25).
Project Aanval op de Uitval
In 2008 heeft het College van Bestuur van het Nova College in samenwerking met de directie van het
Project Aanval op de Uitval de volgende doelstelling geformuleerd: “ten opzichte van schooljaar 2005
– 2006 beoogt het Nova College het aantal ongekwalificeerde voortijdig schoolverlaters in 2011
tenminste te hebben gehalveerd” (Dijkshoorn, 2010). Daarnaast is er een overeenkomst getekend
met de partners in de RMC3- regio 025 (West Kennemerland) waarin wordt bevestigd dat ze elkaar
nodig hebben om de schooluitval terug te dringen. Vanaf het schooljaar 2006-2007 is men
daadwerkelijk begonnen met het inzetten van maatregelen om het voortijdig schoolverlaten (vsv)
terug te brengen.
Om de bovenstaande doelstelling te realiseren is het project met de volgende punten aan de slag
gegaan: Het insteken op een verandering in de begeleidings- en zorgstructuur, het bevorderen van
meer instroommomenten en een verdieping van de intake. De uitval van cursisten blijft de verantwoordelijkheid van de units (Dijkshoorn, 2010).
Uit een uitvalanalyse die door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen is uitgevoerd
blijkt dat het van belang is dat er een goede begeleidingsstructuur is. Jongeren hechten veel waarden
aan persoonlijk contact. De slb’er voert deze taak uit op het Nova College (Dijkshoorn, 2010).
Het project Aanval op de Uitval heeft inmiddels ook zelfstandig activiteiten neergezet. Zo hebben ze
nu een vangnet voor cursisten die de opleiding willen beëindigen maar geen nieuwe keuze kunnen
maken voor een nieuwe opleiding. Dit wordt ook wel het heroriëntatietraject genoemd. Met behulp
van dit traject worden gemiddeld 75% van de cursisten die daar terecht komen, behouden voor het
onderwijs (Dijkshoorn, 2010).

3

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.
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1.1.2 Probleembeschrijving
In Nederland moeten veel jongeren al op een vroeg moment in hun leven een beroepskeuze maken
en een keuze voor een opleiding. Sinds 1 augustus 2007 is er een kwalificatieplicht. Dit houdt in dat
jongeren tot hun achttiende jaar verplicht zijn om naar school te gaan (Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, (n.d.)). Doordat jongeren verplicht zijn om tot hun achttiende jaar naar
school te gaan moeten jongeren, die een opleiding op het mbo gaan volgen, rond hun vijftiende à
zestiende levensjaar een keuze maken wat ze willen gaan doen. De jongeren bevinden zich tijdens
deze leeftijd in de puberteit en zijn vaak met andere dingen bezig dan school. Ze weten vaak (nog)
niet wat voor beroep ze later willen uitoefenen, laat staan welke opleiding ze willen gaan volgen.
Hierdoor kan het voor komen dat jongeren de verkeerde beslissing nemen. Ze switchen dan van
opleiding of gaan van school, zonder dat ze een startkwalificatie hebben behaald.
Het is bekend dat Nederland kampt met het probleem vsv. Dit is niet alleen een probleem voor de
jongeren zelf, omdat ze het risico lopen werkloos te worden of in een sociaal isolement terecht te
komen. Het is ook een probleem voor de maatschappij. Hierbij valt te denken aan de risico’s die vsv
met zich mee brengt: hoge werkloosheid, criminaliteit en vandalisme. Het Nova college probeert het
vsv tegen te gaan. Zo kan men binnen het Nova College cursisten bijvoorbeeld een
heroriëntatietraject aanbieden om een andere opleiding te vinden. Hierdoor wil het Nova College
voorkomen dat cursisten voortijdig uitvallen zonder een startkwalificatie te hebben behaald
(Handboek begeleiding, 2010, p. 23).
In dit onderzoek wordt er gekeken of de begeleiders soms een verkeerde inschatting maken
betreffende de redenen waarom een cursist zegt te willen stoppen met de opleiding. Er wordt
gekeken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden, zodat er voorkomen wordt dat een cursist
voortijdig de school verlaat zonder een startkwalificatie behaald te hebben. Om meer informatie te
vergaren zullen wij in gesprek gaan met vier cursistbegeleiders van het Pluspunt, vier slb’ers en vier
tb’ers. Daarnaast betrekken wij de smw’ers hierbij om te kijken welke rol zij kunnen spelen bij het
terug dringen van vsv. Daarnaast willen wij kijken naar wat de onderlinge relatie is tussen deze
begeleiders (cb’ers, slb’ers, tb’ers) en welke meerwaarde de smw’ers kunnen hebben op dit gebied.

1.2 De vraagstelling
1.2.1 De hoofdvraag
"Hoe kunnen studieloopbaanbegeleiders, trajectbegeleiders, cursistbegeleiders van het Pluspunt en
de schoolmaatschappelijk werkers voorkomen dat cursisten de opleiding voortijdig dreigen te
verlaten of vanwege een keuzeprobleem naar het Pluspunt worden gestuurd terwijl er in
werkelijkheid sprake is van onderliggende problematiek?”

1.2.2 De deelvragen
1. Welke rol in studiebegeleiding spelen studieloopbaanbegeleiders, trajectbegeleiders,
cursistbegeleiders van het Pluspunt en de schoolmaatschappelijk werkers werk nu?
2. Wat zijn oorzaken van voortijdig schooluitval?
3. Welke begeleiding kunnen studieloopbaanbegeleiders, trajectbegeleiders, cursistbegeleiders van
het Pluspunt en schoolmaatschappelijk werkers in de toekomst gaan inzetten met als doel
voortijdig school verlaten te verminderen?
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1.3 De relevantie
Vsv is een sociaal-maatschappelijk probleem. Het is belangrijk dat men hier preventief te werk gaan.
De afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Maar de uitkomsten werden
meestal vorm gegeven in kleinschalige en kortdurende projecten. Het is belangrijk dat het Nova
College zicht krijgt op welke begeleiding de begeleiders kunnen bieden om vsv onder cursisten terug
te dringen. Omdat er over dit onderwerp al veel onderzoek is gedaan en het Nova College al een
aantal jaren preventief probeert te werken sluiten wij hier wel op aan en staat ons onderzoek dus
niet op zichzelf.

1.4 De doelstelling
Het doel van dit onderzoek is dat wij zicht krijgen op hoe er voorkomen kan worden dat cursisten de
opleiding voortijdig dreigen te verlaten en ten onrechte bij het heroriëntatietraject terecht komen.
Het gaat er in dit onderzoek om dat wij meer inzicht krijgen hoe er voorkomen kan worden dat
cursisten voortijdig uitvallen en niet ten onrechte bij het heroriëntatietraject terecht komen. We
zullen een beperkt aantal begeleiders interviewen om erachter te komen wat er nodig is om het
beoogde doel te behalen. Door de interviews zullen wij een beeld krijgen van welke rol de
begeleiders hebben in de studieloopbaanbegeleiding van cursisten die kampen met vsv door onderliggende problematiek. Daarnaast zullen we de samenwerking tussen deze begeleiders ook belichten.
In dit onderzoek wordt er gekeken naar hoe de begeleiders hun rol zien en hoe zij die nu uitvoeren
(huidige situatie). Maar ook wordt er gekeken naar hoe die rol er in het ideaalplaatje kan uitzien
(gewenste situatie).
Dit onderzoek is gedaan om de rollen van de begeleiders helder te krijgen en om vanuit daar te gaan
kijken wat hierin veranderd en verbeterd kan worden. Dit komt niet alleen de zorgstructuur ten
goede, het uiteindelijke doel is het vsv binnen het Nova College terug te dringen op een voor de
cursisten zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijke manier. Op langere termijn is het preventief en
voorkomt dit dat jongeren op een latere leeftijd in moeilijkheden komen zoals werkloosheid, sociale
isolatie, financiële problemen etc.

1.5 Leeswijzer
De opbouw van dit rapport is als volgt. In het eerste hoofdstuk wordt het onderzoeksonderwerp
toegelicht samen met de onderzoeksvragen. Ook wordt hier de onderzoeksopzet belicht: hoe is het
onderzoek verlopen en van welke methoden is gebruik gemaakt.
In hoofdstuk twee zal de zorgstructuur binnen met Nova College besproken worden en wordt er
gekeken naar de huidige rol van de verschillende begeleiders bij (het voorkomen van) vsv
In hoofdstuk drie worden de oorzaken van vsv belicht. Hierbij wordt er gekeken naar wat de
verschillende begeleiders zeggen over de oorzaken van vsv, wat de literatuur er over zegt en in het
kort onze visie daar op.
In hoofdstuk vier wordt beschreven welke begeleiding de verschillende begeleiders kunnen gaan
inzetten. Dit hoofdstuk is gebaseerd op de tussenconclusies uit de voorgaande hoofdstukken. Hierbij
worden ook de mogelijkheden en de belemmeringen van de begeleiding die ingezet kan worden
benoemd. Daarnaast worden er praktische handvatten gegeven die in de praktijk eenvoudig
toegepast kunnen worden.
In hoofdstuk vijf zal een eindconclusie gegeven worden op de hoofdvraag.
In hoofdstuk zes zullen aanbevelingen worden gedaan aan de hand van de verbeterpunten die in dit
onderzoek naar voren zijn gekomen en worden voorstellen gedaan voor mogelijk verder onderzoek.
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Tot slot zijn er een aantal bijlagen toegevoegd. In deze bijlagen worden naast de samenvattingen van
de interviews met de begeleiders ook de casussen, de resultaten van een tevredenheidsonderzoek
over het heroriëntatietraject onder cursisten en de resultaten van de redenen van uitval volgens
cursisten weergegeven.
Vanwege de leesbaarheid is in dit rapport de "hij"- vorm gebruikt. Waar "hij/ hem" staat kan ook "zij/
haar' worden gelezen.
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Hoofdstuk 2: Welke rol in studiebegeleiding spelen studieloopbaanbegeleiders,
trajectbegeleiders, cursistbegeleiders van het Pluspunt en de schoolmaatschappelijk
werkers werk nu?
2.1 Onderzoeksopzet
Op welke manier is er antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen? Om hier een antwoord op te
krijgen zijn we aan de slag gegaan met verschillende methoden. Hieronder zullen wij verantwoorden
hoe de onderzoeksvragen en de doelstelling in dataverzameling en onderzoeksinstrumenten is
geoperationaliseerd.

2.1.1 Methode en dataverzameling
Literatuuronderzoek
Door middel van literatuuronderzoek is er antwoord te geven op deelvraag twee. Hierbij is gebruik
gemaakt van de volgende literatuur:
Nelis & van Sark (2010), Puberbrein;
Eimers (2006): Vroeg is nog niet voortijdig;
Herweijen (2008): Gestruikeld voor de start;
Beekhoven & Dekkers (2007): Focus op voortijdig schoolverlaten;
Oberon (2008): De belevingswereld van voortijdig schoolverlaters.
Door het bestuderen van deze boeken hebben wij meer zicht gekregen op vsv en welke factoren
daarbij een rol spelen.
Documentenonderzoek
Deze methode is gebruikt om antwoord te kunnen geven op deelvraag één en twee. Om antwoord te
kunnen geven op deelvraag één hebben wij dankbaar gebruik mogen maken van het Handboek
begeleiding (2010). Het documentenonderzoek is hier toegepast om meer inzicht te krijgen in de
zorgstructuur van het Nova College.
Onderzoeksresultaten
Om deelvraag drie te kunnen beantwoorden en antwoord te geven op de hoofdvraag hebben we
gebruik gemaakt van twee bestaande onderzoeken. Deze onderzoeken zijn onder cursisten van het
Nova College uitgevoerd. We hebben gebruik gemaakt van het onderzoek van Switchpunt4 “Redenen
van uitval (2009-2010)”. Hier is onderzoek gedaan naar welke redenen cursisten aangeven voor het
vsv. Ook hebben we gebruik gemaakt van het onderzoek van Switchpunt naar de tevredenheid van
cursisten over het heroriëntatietraject (2009).
Media
Internet heeft ons ook geholpen om antwoord te krijgen op deelvraag één en twee. Voornamelijk de
sites van Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Nederlands jeugdinstituut en die van
het Nova College hebben ons verder geholpen om meer inzicht te krijgen in de zorgstructuur van
Nova, het beleid rond vsv en het definiëren van de oorzaken van vsv.

4

Switchpunt: Dit is de oude benaming voor het huidige heroriëntatietraject.
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Individuele personen
Voordat we begonnen met de interviews hebben we via Henk Dolleman (stafmedewerker onderzoek
en statistiek van het Nova College) en Wim Dijkshoorn (projectdirecteur Aanval op de Uitval) te
horen gekregen welke cb’ers mee wilden werken aan ons onderzoek.
Deze cb’ers hebben wij via de mail benaderd met de vraag mee te doen aan ons onderzoek. Zij
hebben allen een anonieme casus aangeleverd die betrekking heeft op een cursist van het
heroriëntatietraject (zie bijlage A). Door middel van deze casussen konden wij afleiden welke slb’ers
en tb’ers betrokken waren bij de cursist. Ook deze begeleiders hebben wij per mail benaderd met de
vraag mee te werken aan ons onderzoek. De casussen hebben wij tijdens de interviews alleen
gebruikt ter beeldvorming van een cursist uit het heroriëntatietraject. De casussen zullen verder niet
inhoudelijk worden uitgewerkt in dit onderzoek.
We hebben alle betrokken begeleiders een semi- gestructureerd interview afgenomen.
Cursistbegeleiders/ trajectbegeleiders/ studieloopbaan begeleiders:
Als eerste hebben wij de cb’ers geïnterviewd. Deze interviews vonden plaats op de locatie waar het
heroriëntatietraject gevestigd is (Nassaulaan). Nadat we deze interviews hadden afgerond hebben
we de betrokken slb’ers en tb’ers geïnterviewd. De slb’ers en tb’ers zijn van de units economie,
techniek, zorg en welzijn en CIOS. Deze interviews vonden plaats op de plek waar de begeleiders
werkzaam zijn. Tijdens alle interviews met deze begeleiders is er besproken wat de rol is van hen
binnen het Nova College, hoe de samenwerking onderling is en hoe zij denken over oorzaken van vsv.
Daarnaast hebben wij ook gesproken over hoe zij denken over hulpverlening in het onderwijs.
De cb’ers, tb’ers en slb’ers hebben allen verschillende vragen gehad. Wel hebben we aan alle cb’ers
dezelfde vragen gesteld en dat geldt ook voor de tb’ers en slb’ers. Hierdoor hebben wij inzicht
gekregen hoe zij over het onderwerp denken en welke onderlinge verschillen er zijn. De uitkomsten
van de interviews vergelijken wij tevens met het Handboek begeleiding (2010) van het Nova College.
Hierdoor kunnen wij de verschillen met de theorie en de praktijk vaststellen. Met de uitkomsten van
deze interviews kunnen we (gedeeltelijk) antwoord geven op deelvraag één en twee. De uitwerking
van de interviews is terug te vinden in bijlage B.
Schoolmaatschappelijk werkers:
Nadat we de bovenstaande begeleiders hebben geïnterviewd en zicht hebben gekregen op wat hun
rol is, hebben wij de smw’ers geïnterviewd. We hebben de smw’ers geïnterviewd van de locaties
Beverwijk en Haarlem. Tijdens deze interviews is besproken wat hun rol is binnen het Nova College,
hoe de samenwerking is met de andere begeleiders en hoe zij aankijken tegen vsv.
We hebben de twee smw’ers dezelfde vragen voorgelegd. Hierdoor hebben wij inzicht gekregen hoe
zij denken. De uitkomsten van de interviews vergelijken wij tevens met het Handboek begeleiding
(2010). Hierdoor kunnen wij eventuele verschillen tussen de theorie en de praktijk vaststellen. Met
de uitkomsten van deze interviews kunnen we (gedeeltelijk) antwoord geven op deelvraag één en
twee. De uitwerking van de interviews is terug te vinden in bijlage B.
Projectdirecteur Aanval op de Uitval:
Om antwoord te geven op deelvraag twee hebben wij ook Wim Dijkshoorn (projectdirecteur Aanval
op de Uitval) benaderd. Doordat wij met hem in gesprek zijn gegaan hebben wij meer inzicht
gekregen op het project Aanval op de Uitval.
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Verantwoording dataverzameling:
Om tot een onderzoek te komen is er voor gekozen dataverzamelingstechnieken en databronnen te
gebruiken (Baarda, 2009).
Als eerste hebben we gekeken wat de voor- en nadelen zijn van iedere techniek en bron. Dit hebben
wij gedaan door het lezen over de verschillende vormen. Er zijn deelvragen geformuleerd en daarbij
is gekeken welke techniek en/of bron het meest zou opleveren. Nadat dit helder was hebben we
gekeken of het mogelijk was deze technieken en/of bronnen toe te passen.
Het probleem dat er cursisten uitvallen binnen het Nova College speelt al een aantal jaren. Om een
goed beeld te krijgen van deze uitvallers en een onderbouwd rapport op te kunnen stellen, is het van
belang om precieze gegevens met betrekking tot voortijdig schoolverlaters te verkrijgen.
Literatuuronderzoek en documentenonderzoek geven ons de informatie die wij nodig hebben en is
daarom dus onmisbaar.
Een ander belangrijk onderdeel is dat de begeleiders van het Nova College belang hebben bij ons
onderzoek. Door gesprekken met hen krijgen wij een helder beeld welke rol zij hebben in de
begeleiding van cursisten. We vinden het belangrijk om inzicht te krijgen in hun ervaringen,
behoeften en wensen. Wat van belang was, is dat er geen enkele begeleider gedwongen moest
worden aan een interview mee te werken. Het voorstel was dat Henk Dolleman en Wim Dijkshoorn
de contacten met de begeleiders zouden regelen. Hierdoor konden de personen er zelf voor kiezen al
dan niet aan het onderzoek mee te werken. Daarnaast was het afnemen van interviews een
interessante ervaring. Door het interview konden wij een goed beeld krijgen van de meningen en
belevingen van de personen in kwestie.
Specifieke omstandigheden:
Binnen ons onderzoek hebben wij gewerkt met vier casussen over cursisten die waren verwezen naar
het heroriëntatietraject. Tijdens het afnemen van de interviews liepen wij tegen het feit aan dat één
van de casussen niet correct was en dat wij deze niet konden opnemen in ons onderzoek. Daarom is
er voor gekozen met een nieuwe casus aan de slag te gaan. Vanwege deze belemmering hebben wij
één slb’er later benaderd. Gezien het tijdsgebrek hebben wij deze slb’er via de mail geïnterviewd.
De informatie van de ‘verkeerde’ casus die wij van de desbetreffende cb’er hadden gehad was wel
zeer waardevol. De algemene informatie van deze casus is daarom meegenomen in ons onderzoek.
Het plannen van de interviews verliep niet altijd even soepel. We konden sommige interviews niet
plannen in de weken die wij daarvoor ingepland hadden. Op dat moment werd er een beroep gedaan
op onze flexibiliteit omtrent het maken of verplaatsen van een afspraak.
Als laatste liepen wij tijdens de uitwerking en het beantwoorden van deelvraag twee tegen het feit
aan dat wij niet concreet een antwoord hadden gekregen van de geïnterviewden over wat zij denken
dat de oorzaken van vsv zijn. Omdat wij geen onjuiste interpretaties wilde neerzetten hebben wij
besloten alle geïnterviewden deze vraag alsnog via de mail voor te leggen.
Validiteit en betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid en validiteit hebben beiden te maken met het vertrouwen dat gesteld kan worden
in de onderzoeksresultaten en de handelwijze van de onderzoeker (Migchelbrink, 2009).
Betrouwbaarheid
Tijdens dit onderzoek hebben wij gewerkt met interviews. Wij hebben in totaal veertien interviews
afgelegd. Het aantal interviews voor de tijd die wij hebben, ongeveer vier maanden, is voldoende.
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Mocht de betrouwbaarheid vergroot moeten worden, dan zou de steekproef vergroot moeten
worden. Om te voorkomen dat er gegevens verloren gingen of door beperkingen van het geheugen
gegevens vertekend werden hebben we gebruik gemaakt van een voice- recorder. Hierdoor konden
we het interview terug luisteren en uitwerken zonder dat het vertekend werd. Ook hebben we er
voor gezorgd dat we de interviews tijdig (meestal gelijk na een interview) uitwerkten. Dit verlaagt
ook de kans op vertekening en vergroot de betrouwbaarheid.
Tijdens het interview hebben we geprobeerd om er voor te zorgen dat het interview in een rustige
omgeving werd afgenomen. Dit heeft er voor gezorgd dat de begeleiders niet snel afgeleid werden.
Daarnaast hebben wij geprobeerd geen oordelen of adviezen te geven tijdens de interviews.
Hierdoor wilden wij voorkomen dat de begeleiders gewenste antwoorden gaven. Dit zou anders ons
onderzoek kunnen beïnvloeden.
Om verder de betrouwbaarheid te garanderen hebben we gebruik gemaakt van recente literatuur. In
het bijzonder literatuur en onderzoek van Ton Eimers. Hij heeft veel kennis over vsv en doet daar
veel onderzoek naar. Ook verwijzen veel andere schrijvers in recente teksten naar zijn publicaties.
Om de betrouwbaarheid te vergroten hebben we meerdere methoden van dataverzameling
(triangulatie) gebruikt. Zo hebben we gebruik gemaakt van interviews, documentenonderzoek en
literatuuronderzoek.
Validiteit
Validiteit heeft betrekking op de vraag of de gebruikte onderzoeksinstrumenten daadwerkelijk
meten wat in het onderzoek voorgenomen is. Om de validiteit in het interview te vergroten hebben
we begrippen (bijvoorbeeld klassieke risicojongeren) geoperationaliseerd. Dit hebben we gedaan aan
de hand van literatuur. Hierdoor konden we hetgeen onderzoeken wat wij wilden onderzoeken.
Eén van de vragen in ons onderzoek ging over hoe de relatie tussen begeleiders en cursisten. Veel
begeleiders gaven aan dat we dat het beste aan de cursisten zelf konden vragen. In dit onderzoek
hebben wij niet de mogelijk gehad om de cursisten te interviewen. Wij hebben dit ondervangen door
middel van bestaande onderzoeksresultaten. Om het onderzoek meer valide te maken zou het een
optie zijn om cursisten er wel bij te betrekken.

2.2 De zorgstructuur
2.2.1 De zorgstructuur binnen het Nova College
Het Nova College is ROC. Hier worden verschillende soorten onderwijs gegeven.
Onderwijsinstellingen zijn verplicht een zorgstructuur te hebben binnen hun organisatie (Nederlands
Jeugd Instituut, (n.d.)). Zo heeft ook het Nova College in 2008 een zorgstructuur opgezet die nog
steeds in ontwikkeling is. In 2010 is deze zorgstructuur door het Bureau kwaliteitszorg van het Nova
College beschreven in het Handboek begeleiding. Hierin staan alle wegen die er op dit moment
binnen de zorgstructuur van het Nova College zijn.
De invoering van deze nieuwe zorgstructuur heeft twee redenen. Namelijk het leveren van een
bijdrage aan het terugdringen van uitval onder cursisten en het beter aansluiten bij de
begeleidingseisen voor competentiegericht leren.
De zorgstructuur van het Nova College is in schema 1 schematisch weergegeven.
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Het gaat in de praktijk als volgt te werk:
Een jongere schrijft zich in voor een opleiding. Hierna wordt er contact opgenomen met de
aankomend cursist voor een intake. Deze intake bestaat uit een gesprek en een digitale test.
Als dit positief verloopt, kan de cursist met ingang van het nieuwe studiejaar beginnen met de
opleiding.
Eenmaal op de opleiding komt de cursist in een klas waaraan een slb’er is toegewezen. Deze persoon
is voor dit studiejaar het aanspreekpunt voor de cursist. Naast de vakken die de cursist volgt, krijgt hij
van zijn slb’er ook studieloopbaanbegeleiding (slb). Dat kan zijn in groepsverband of individueel. In
het eerste leerjaar hebben de cursisten twee lesuren per week slb. In het tweede leerjaar is dat één
lesuur per week en na het tweede leerjaar stopt dit. Voor de individuele gesprekken staan er vier
lesuren per cursist per jaar ingepland. Mocht de cursist in zijn opleiding ergens tegen aanlopen, hetzij
op opleidingsgebied, hetzij op persoonlijk gebied, dan is de slb’er hiervoor het eerste aanspreekpunt.
Daarnaast heeft de slb’er een signaleringsfunctie. Als de slb’er het idee heeft dat de cursist niet
voldoende presteert of niet lekker in zijn vel zit, dan is hij de aangewezen persoon om een gesprek
met de cursist aan te gaan. Ook als een cursist zelf ergens tegenaan loopt en dit meldt bij de slb’er,
dan is het allereerst de bedoeling dat de slb’er in gesprek gaat met de cursist. Tijdens dit gesprek
kunnen ze samen kijken naar wat ze aan de situatie kunnen doen. In samenspraak met de cursist
kunnen ouders wel of niet betrokken worden. Mochten de slb’er en de cursist er samen niet
uitkomen, dan kan de slb’er contact op nemen met de tb’er.
De tb’er gaat met de cursist en/of slb’er in gesprek en gaat kijken welke hulp er nodig is, intern of
extern. Komen zij er samen ook niet uit dan neemt de tb’er contact op met de cm’er. De cm’er kan
de cursist zo nodig doorverwijzen naar het SMW of de schoolpsycholoog (intern), maar ook buiten
het Nova College (extern) naar bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg of de leerplichtambtenaar.
Hetzelfde traject bewandelt een cursist als hij (voortijdig) met de opleiding wil stoppen. De cursist
geeft dit aan of de slb’er signaleert dit en gaat vervolgens in gesprek met de cursist. Er wordt in het
gesprek gekeken naar wat de redenen zijn waarom een cursist wil stoppen en of dit mogelijk nog
voorkomen kan worden. In sommige gevallen weet een cursist welke opleiding hij wel wil gaan doen
en kan er een overstap gemaakt worden. De slb’er kan de cursist hier dan verder in begeleiden,
mocht dit nodig zijn.
Het kan ook voor komen dat een cursist wil stoppen met de opleiding omdat het niet meer gaat. De
schoolprestaties zijn niet voldoende en/of privé omstandigheden spelen een rol. Ook dan gaat de
slb’er met de cursist in gesprek om te onderzoek wat is er aan de hand. In de meeste gevallen stuurt
de slb’er de cursist door naar de tb’er. Deze gaat dan verder kijken met de cursist naar mogelijke
oplossingen. Het zou kunnen zijn dat de cursist niet weet welke opleiding het beste bij hem pas en
dat hij ook niet weet wat hij wil. In dit geval stuurt de tb’er (in samenspraak met de cm’r) de cursist
door naar het Pluspunt voor een heroriëntatietraject.
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Voor de volgende paragrafen, 2.3.1 - 2.4.1 - 2.5.1 en 2.6.1, hebben wij dankbaar gebruik mogen
maken van de functiebeschrijvingen uit het Handboek Begeleiding van het Nova College (2010). Deze
is opgesteld door medewerkers van bureau kwaliteitszorg.
Binnen de zorgstructuur hebben we te maken met verschillende begeleiders. De verschillende
begeleiders en smw’er zullen worden uitgewerkt in dit onderzoek. Naast deze begeleiders vallen ook
de schoolpsycholoog, de cm’ers en het ZAT- team binnen de zorgstructuur van het Nova College
(Handboek begeleiding, 2010). De rol van hen maakt geen deel uit van ons onderzoek; een beschrijving van hun taken blijft daarom achterwege.

2.3 De huidige rol van de studieloopbaanbegeleiders
2.3.1 Functieomschrijving van de slb’er in het handboek
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Elke cursist krijgt aan het begin van de opleiding een slb’er toegewezen. De slb’er begeleidt de cursist
bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), het formuleren van zijn leervragen, het
kiezen van leeractiviteiten en het evalueren van de studievoortgang. Ook heeft de slb’er oog voor het
persoonlijk welbevinden van de cursist en signaleert en ondersteunt hij tijdig bij leerproblemen of
andere oorzaken die de studievoortgang van de cursist kunnen belemmeren. De slb’er weet naar wie
en wanneer hij kan doorverwijzen als zijn eigen deskundigheid niet langer toereikend is. Naast
individuele cursistenbegeleiding kan de slb’er ook activiteiten voor grotere groepen organiseren
(Handboek begeleiding, 2010, p.16).
Taken
A. Voortgangsbegeleiding van de individuele cursist
Coachen:
Begeleiden van de cursist bij het formuleren van leervragen en loopbaanwensen.
Begeleiden van de cursist bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Begeleiden van de cursist bij het kiezen van leeractiviteiten.
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Stimuleren van reflectie door de cursist op opgedane ervaringen, zowel op school als in de bpv.
Begeleiden van de cursist bij het vastleggen van leerresultaten in het portfolio, het betekenis
geven aan opgedane ervaringen en het formuleren van volgende leervragen.
Behaalde resultaten met de cursist bespreken en evalueren, en op basis daarvan eventueel het
leertraject bijstellen.
Samen met de cursist bespreken en evalueren van gedrag en houding, waar nodig concrete
afspraken maken en grenzen stellen.
Signaleren van en ondersteuning bieden bij leerproblemen.
Signaleren van en ondersteuning bieden bij sociaal-emotionele problemen.
Registreren en controleren:
Aanleveren van documenten voor het cursistendossier.
Monitoren van de registratie van geoorloofde en ongeoorloofde absentie.
Controleren bij het vermoeden van ongeoorloofde absentie door contact op te nemen met de
cursist, ouders/verzorgers en/of werkgevers.
Cursisten aanspreken op (ongeoorloofd) verzuim en zo nodig vervolgactie ondernemen.
Relevante gegevens over de studievoortgang vast (laten) leggen in het begeleidingsdossier
volgens gemaakte afspraken in de unit.
Gespreksnotities vastleggen in het cursisteninformatiesysteem Magister.
Informeren, overleggen en verwijzen:
Fungeren als aanspreekpunt over de cursist.
Gevraagd of ongevraagd informatie verstrekken aan docenten en/of andere medewerkers van
het Nova College, rekening houdend met privacy van de cursist.
Informeren van ouders/verzorgers over studievoortgang, bij meerderjarige cursisten alleen met
instemming van de cursist.
Contact met bpv-coördinator (intern) of bpv-functionarissen (extern) over de studievoortgang
van de cursist.
Bij leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen op het adequate moment verwijzen.
B. Begeleiden van de groep/klas/onderwijseenheid
Informatie verstrekken aan groep/klas/onderwijseenheid:
Zorgen voor concrete en tijdige informatieoverdracht over organisatorische zaken
(roosterwijzigingen, specifieke activiteiten, etcetera).
Begeleiden van het groepsproces:
Bevorderen van een goede sfeer in de groep.
Bijdrage leveren aan het realiseren van een respectvolle omgang tussen cursisten onderling.
Zorgen voor een veilige leeromgeving.
Organiseren van activiteiten:
Bijdrage leveren aan ouderavonden.
Mede organiseren van introductiedagen en daarin participeren.
Mede organiseren van excursies en/of door de groep gewenste specifieke activiteiten (zoals
kerst, Sinterklaas, afsluiting cursusjaar).
(Handboek begeleiding, 2010, p. 17-18)
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2.3.2 Functieomschrijving van de slb’er in de praktijk
Om een duidelijk beeld te krijgen welke rol slb’ers hebben binnen het Nova College hebben wij vier
slb’ers uit verschillende units geïnterviewd. De slb’ers zijn van de units: economie, zorg en welzijn,
techniek en CIOS. Aan hen hebben wij onder andere de vraag voorgelegd of zij een omschrijving
kunnen geven van de functie die zij hebben binnen het Nova College. Alle punten die zij al dan niet
los van elkaar noemen geven samen een totaal beeld van de taken die zij hebben in hun rol als slb’er.
We zullen de taken die zij benoemden puntsgewijs weergeven:
Als studieloopbaanbegeleider:
Ben je een soort van mentor;
Ben je het eerste aanspreekpunt voor een cursist;
Begeleid je cursisten op cijfermatig gebied, dus de voortgang;
Kijk je naar resultaten en let je op de aanwezigheid van een cursist in de lessen;
Houd je een vinger aan de pols over hoe een cursist in zijn vel zit;
Geef je klassikaal studieloopbaanbegeleiding;
Heb jevier keer per studiejaar een individueel gesprek met de cursisten. Zo nodig meer;
Betrek je ouders erbij als het niet goed gaat met de cursist;
Heb je contact met de tb’er van de opleiding als het niet goed gaat met een cursist en verwijs
je zo nodig door;
Ben je de spin in het web voor cursisten;
Heb je contact met de organisatie waar de cursist stage loopt;
Bespreek je het verzuimprotocol.
De slb’ers geven aan het eerste aanspreekpunt voor de cursisten te zijn. Als een cursist niet lekker in
zijn vel zit en/of wil stoppen met de opleiding, zal een slb’er dit signaleren en een gesprek met de
cursist aangaan. Maar een cursist kan dit ook zelf bij de slb’er melden. De slb’er en de cursist gaan
met elkaar in gesprek om te kijken wat ze kunnen doen aan de situatie. Als zij hier samen niet
uitkomen dan neemt de slb’er contact op met de tb’er.
2.3.2.1 De contacten van de slb’er
Contact met de tb’er:
De slb’ers geven aan dat de tb’er in eerste instantie kijkt wat er al is gedaan en wat de slb’er nog voor
de cursist zou kunnen betekenen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek met de slb’er,
tb’er en de cursist. Het zou ook kunnen zijn dat de slb’er contact opneemt met de tb’er om advies te
vragen. Mocht de slb’er alles hebben geprobeerd en niets meer voor de cursist kunnen doen, dan
wordt deze doorverwezen naar de tb’er en stopt de begeleiding van de slb’er. Drie van de vier
geïnterviewde slb’ers ervaren de samenwerking met de tb’er als goed. Eén van de slb’ers ervaart het
contact met de tb’er als matig, maar geeft daarbij aan graag zijn eigen zaken op te lossen en dus niet
altijd de tb’er erbij te betrekken.
Contact met de cb’er:
In het interview hebben wij ook gevraagd naar de samenwerking met de cb’ers van het Pluspunt. In
theorie en praktijk blijkt dat tussen de slb’ers en de cb’ers helemaal geen samenwerking is. Drie van
de vier geïnterviewde slb’ers geven aan dat samenwerking hier ook niet nodig is. Als slb’er heb je de
cursist doorverwezen naar de tb’er en die regelt de rest. Eén van de slb’ers is het gedeeltelijk met
haar collega’s eens. Deze slb’er gaf aan dat er een grens ligt met wat je als slb’er wel en niet kunt
doen. Daarnaast geeft ze ook aan dat ze een terugkoppeling van de cb’er naar haar als slb’er over
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hoe het nu met de cursist verder gaat op prijs stelt. Dit omdat je als slb’er in het voorstadium erg bij
een cursist betrokken bent geweest.
Contact met de cursist
De slb’ers geven aan het eerste aanspreekpunt te zijn voor de cursisten. Daarnaast geven zij in de
interviews aan dat het contact met cursisten over het algemeen goed verloopt. Ze geven aan dat dit
wel per cursist kan verschillen. Het kan zijn dat je als slb’er een cursist achterna moet zitten, omdat
hij bijvoorbeeld zijn afspraken niet na komt. Als een cursist dit niet fijn vindt kan de samenwerking
wel eens moeizaam verlopen.
Contact met de ouders:
Drie van de vier geïnterviewde slb’ers geven aan de relatie met de ouders goed te vinden. Eén van de
vier slb’ers geeft hiervoor een voldoende. In theorie en praktijk blijkt dat er tienminutengesprekken
plaats vinden waar er contact is tussen de slb’er en de ouders van een cursist. Naast deze
tienminutengesprekken is het mogelijk om als slb’er contact op te nemen met de ouders, ook
andersom is dit mogelijk. Daarnaast wordt er volgens de slb’ers gewerkt aan het stimuleren van de
ouderbetrokkenheid. Zo wordt er gekeken naar mogelijkheden om ook ouders van meerderjarige
cursisten uit te nodigen.
Contact met de hulpverlening
De schoolmaatschappelijk werkers:
Alle slb’ers geven aan geen samenwerking met de smw’ers te hebben. Eén van hen geeft aan dat het
af en toe gebeurd dat de smw’er contact met hem opneemt. Dit gebeurt dan in overleg met de
cursist. De smw’er neemt contact op met een slb’er als hij informatie mist over een cursist en deze
informatie niet door de tb’er gegeven kan worden. Een andere slb’er geeft aan dat hij geen
samenwerking met het smw’ers en de schoolpsycholoog heeft omdat hij het liefst zelf de problemen
oplost.
De schoolpsycholoog:
Voor de schoolpsycholoog geldt precies hetzelfde als wat er bij het smw’ers beschreven is.
2.3.2.2 Verschillen onder de slb’ers
Alle vier de slb’ers gaven aan dat er verschil is in de aanpak van problemen onderling. Deze
verschillen liggen ook weer op verschillende vlakken.
Hieronder volgen een aantal citaten die uit de interviews naar voren zijn gekomen over de verschillen
betreft de aanpak die de slb’ers zijn opgevallen:
“We hebben de nodige heel uitgesproken docenten rondlopen. Het zijn allemaal mensen die
heel uniek zijn. De één is meer pedagogisch gericht en de ander is meer resultaat gericht. Dus
ja. Iedereen heeft zijn eigen aanpak”.
“Iedereen kent de formele gang van zaken. Maar ja we blijven natuurlijk wel mensen”.
“Een verschil is dat ik niet oordeel bij hetgeen wat ik zie en ik vul het ook niet in. Ik wil ook
blanco in de gesprekken gaan met de cursisten dus ik heb geen informatie van andere
collega’s nodig om een gesprek te voeren”.
“Ik blijf erg lang proberen een leerling in het goede spoor te krijgen; anderen hebben minder
geduld”.
Twee van de vier slb’ers geven aan dat het misschien beter zou zijn als de aanpak van problemen
altijd op dezelfde manier wordt uitgevoerd, maar dat een ‘persoonlijk tintje’ hierbij wel belangrijk is.
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2.4 De huidige rol van de trajectbegeleider
2.4.1 Functieomschrijving van de tb’er in het handboek
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
De tb’er ondersteunt slb’ers bij het begeleiden van cursisten. De ondersteuning die de tb’er biedt kan
plaatsvinden door coaching van de individuele slb’er of door coaching van een groep slb’ers (intervisie). Een tb’er heeft meestal pas een gesprek met een cursist als de slb’er vastloopt in het begeleidingsproces. Naast het uitvoeren van deze taak bewaakt een tb’er ook het in-, door- en uitstroomproces van cursisten en is hij de contactpersoon voor de tweedelijns begeleiders binnen het Nova
College (ZAT, SMW, cm’er) en voor instanties buiten het Nova College (leerplichtambtenaar, RMC)
(Handboek begeleiding, 2010, p.19).
Taken
A. Ondersteuning van de slb’er
Individuele coaching van de slb’er:
Ondersteunt en adviseert de slb’er over zijn/haar stijl en methodiek van begeleiden.
Ondersteunt en adviseert de slb’er bij het vinden van de juiste balans tussen docentensturing en
eigen verantwoordelijkheid van de cursist.
Ondersteunt en adviseert de slb’er over de problematiek van de individuele cursist (waaronder
ook de cursisten met een ‘rugzakje5’).
Ondersteunt en adviseert de slb’er bij het hanteren van groepsprocessen.
Voert in voorkomende gevallen een gesprek met de cursist, in principe samen met de slb’er.
Geeft op verzoek informatie over andere opleidingsmogelijkheden.
Ondersteunt de slb’er bij het op de juiste wijze (laten) vastleggen van het begeleidingsproces.
Groepsgewijze coaching van slb’ers:
Coacht en adviseert de slb’er over methodiek, werkvormen en hulpmiddelen bij de individuele
begeleiding van de cursist.
Coacht en adviseert de slb’er over methodiek, werkvormen en hulpmiddelen bij groepsgerichte
begeleiding.
Verstrekt informatie over mogelijke leerproblemen van cursisten.
Verstrekt informatie over mogelijke sociaal-emotionele problemen van cursisten.
Informeert de slb’er over relevante actuele ontwikkelingen.
B. Bewaken van het in-, door- en uitstroomproces
Bewaken van het instroomproces:
Houdt bij specifieke problemen een aanvullend intakegesprek om te adviseren over adequate
ondersteuning van cursisten en heeft zo nodig contact met ouders en/of toeleverende school.
Houdt bij tussentijdse instroom een intakegesprek om adequate plaatsing van cursisten te
realiseren.
Voor cursisten van 23 jaar en ouder die niet geplaatst kunnen worden, zorgt de tb’er voor
plaatsing bij een alternatieve opleiding.

5
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Bewaken van het doorstroomproces:
Ondersteunt en signaleert problemen bij studieloopbaanbegeleiding door slb’ers.
Ondersteunt en signaleert problemen bij de verslaglegging van de studieloopbaanbegeleiding in
de begeleidingsdossiers.
Fungeert als contactpersoon naar de tweedelijnsbegeleiding van het Nova College (cm’er,
smw’er).
Verwijst zo nodig cursisten van 23 en ouder naar de studie- & loopbaanadviseur,
cursistenpsycholoog of smw’er.
Zorgt voor tijdige melding van verzuim en/of problemen bij leerplichtambtenaar en/of RMC.
Fungeert als contactpersoon voor leerplichtambtenaar en RMC.
Neemt deel aan de besprekingen van het ZAT.
Informeert en adviseert de opleidingsmanager.
Bewaken van het uitstroomproces:
Zorgt voor de administratieve verwerking van de uitstroomprocedure.
Hanteert de voorgeschreven formulieren en processen.
Houdt een exitgesprek met cursisten die voortijdig stoppen met de opleiding.
Zorgt voor tijdige melding van uitstroom bij leerplichtambtenaar en/of RMC .
(Handboek begeleiding, 2010, p. 19-20)

2.4.2 Functieomschrijving van de tb’er in de praktijk
Om een duidelijk beeld te krijgen welke rol tb’ers hebben binnen het Nova College hebben wij vier
tb’ers vanuit verschillende units geïnterviewd. De tb’ers zijn van de units: economie, zorg en welzijn,
techniek en CIOS. Aan hen hebben wij onder andere de vraag voorgelegd of zij een omschrijving
kunnen geven van de functie die zij hebben binnen het Nova College. Ook bij de tb’ers is te zien dat
de punten die zij los van elkaar benoemen samen een totaal beeld geven van hun taken als tb’er.
Hieronder geven wij de taken die zij benoemen puntsgewijs weer:
Ondersteuning bieden aan de slb’ers in de begeleiding die zij geven aan cursisten;
Slb’er coachen in het individuele proces;
Slb’ers coachen in groepsprocessen, bijvoorbeeld intervisie;
Gesprek met cursist als de slb’er de cursist doorverwijst naar de tb’er;
Samen met de cursist een formulier invullen als ze doorverwezen worden naar bijvoorbeeld
het smw’er;
Inspringen op de vragen van cursisten als de slb’er daar geen antwoord op kan geven;
Meedenken over de mogelijkheden van cursisten;
Doorverwijzen naar de hulpverlening, cm’er als het probleem te groot wordt/is;
Terugkoppeling naar slb’er en/of opleiding;
Zo nodig gesprekken met ouders;
Signaleren;
Cursisten uitschrijven als alle middelen op zijn;
Contact met leerplichtambtenaar of RMC.
Een cursist komt terecht bij een tb’er als een slb’er deze doorverwijst omdat het probleem voor hem
te groot is om zelf op lossen. De tb’er neemt dan contact op met de cursist. Dit wordt meestal
gedaan via de mail of cursisten nemen, na advies van de slb’er, zelf contact op met de tb’er. Door
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middel van een gesprek met de cursist kijkt een tb’er waar de cursist heen zou kunnen. Zo kunnen de
tb’ers de cursisten doorverwijzen naar de hulpverlening zowel intern (SMW) als extern (leerplichtambtenaar). Tb’ers zijn een soort ‘doorgeefluik’ naar anderen.
De tb’ers die wij gesproken hebben geven allen aan dat ze de begeleiding aan cursisten die willen
stoppen goed verloopt. Het enige wat misschien beter zou kunnen is dat de tb’er wat serieuzer om
zou kunnen gaan met de problematiek van de cursist en de reden waarom ze willen stoppen.
2.4.2.1 De contacten
Contact met de slb’er:
Over het algemeen ervaren de tb’ers de samenwerking als goed. Binnen het Nova College is er een
verzuimprotocol opgesteld over wie wat moet doen als er een probleem is rondom een cursist. Door
dit protocol weet iedereen wat ze moeten doen en wat ze van elkaar kunnen verwachten. Doordat
de tb’ers en slb’ers geregeld contact met elkaar hebben zijn de lijntjes kort.
Eén van de tb’ers gaf aan dat hij het contact met de slb’ers wisselend vindt. De tb’er geeft aan dat de
ene slb’er zijn rol als slb’er als leuk ervaart en er voor gaat. Een andere slb’er weet niet wat hij met
de cursist aan moet en waar hij met de cursist heen moet. Hierdoor kunnen cursisten te laat terecht
komen bij de tb’er waardoor de cursist al met één voet buiten de opleiding staat. De tb’er vindt dat
de signalen die de slb’er signaleert eerder moet worden doorgeven aan de tb’er.
Ook denken alle tb’ers als er meer tijd zou zijn voor de coachende rol voor slb’ers dat zij dan beter
hun werk kunnen doen waardoor het signaleren van problemen en het doorverwijzen naar de tb’er
eerder plaatsvinden.
Contact met de cb’er:
Het contact met de cb’ers verloopt over het algemeen goed. De cb’ers nemen contact op met de
tb’ers als zij extra informatie nodig hebben over een cursist die bij hen in het heroriëntatietraject zit.
Er werd wel aangegeven dat het contact gering is. Het contact tussen de cb’ers en de tb’ers is vaak
laagdrempelig, omdat de meesten elkaar kennen doordat ze al enige tijd werkzaam zijn binnen het
Nova College. Het contact verloopt veelal telefonisch.
Contact met de ouders:
Tb’ers ervaren het contact met ouders heel verschillend. Dit komt, denken zij, mede doordat de
situatie per cursist verschillend is. Het kan voorkomen dat een ouder boos binnen komt met een
’blaasverhaal’6. Of de tb’er moet een vervelende mededeling doen die de sfeer kan beïnvloeden. De
tb’er probeert tijdens deze gesprekken rust te creëren zodat iedereen zijn verhaal kan doen. De
meeste ouders verlaten het gesprek met een positief gevoel en dat vinden de tb’ers belangrijk. In
andere gesprekken komen ouders binnen en willen ze samen gaan kijken hoe ze hun kind het beste
kunnen begeleiden. De tb’ers betrekken ouders er bij als er sprake is van spijbelen of als de
resultaten onder de maat zijn. Als het om persoonlijke problematiek gaat van de cursist nodigen de
tb’ers de ouders alleen uit als de cursist daar toestemming voor geeft. Het komt wel eens voor dat de
ouders niet betrokken willen zijn of dat niet kunnen in verband met bijvoorbeeld een taalbarrière.
Contact met de cursist:
Twee tb’ers geven aan dat de relatie tussen hen en de cursist positief is. Zo zegt één van deze tb’ers:
”Ik denk dat ze zich over het algemeen op hun gemak voelen bij mij. Ik sta niet in een machtsverhouding met de cursisten”. Veiligheid waarborgen vinden deze tb’ers erg belangrijk. Wel is er een
klein aantal cursisten (ongeveer 20%) waar de relatie minder mee is. Zij denken dat dit komt omdat
6
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zij deze cursisten onder druk (moeten) zetten. Een andere tb’er geeft aan dat ze maar korte
momenten heeft met de cursisten. Er ontstaan geen intensieve relaties, omdat zij de cursisten maar
eenmalig ziet. Er is dus afstand, maar dit kan er wel voor zorgen dat de cursisten meer los laten over
zichzelf. Een andere tb’er zegt dat het contact met de cursisten heel wisselend is. Met sommige
cursisten is de relatie goed en met andere cursisten is er wat meer afstand. Het is heel afhankelijk
van wie de tb’er tegen over hem heeft zitten.
Contact met de hulpverlening:
De schoolmaatschappelijk werkers:
De samenwerking met de smw’ers verloopt volgens de tb’ers prima. Bij de unit economie zit alles op
één verdieping en dat ervaart de tb’er als prettig. De tb’ers kunnen snel contact opnemen met de
smw’ers waardoor de lijnen met de smw’ers kort zijn. Het overleg dat de tb’ers met de smw’ers
hebben ervaren ze als prettig. Daarnaast kunnen ze altijd mailen of bellen als er vragen zijn. Meestal
krijgen ze daar direct een reactie op.
De schoolpsycholoog:
De tb’ers verwijzen soms cursisten naar de schoolpsycholoog. Maar van een samenwerkingsverband
is geen sprake.

2.5 De huidige rol van de cursistbegeleiders
2.5.1 Functieomschrijving van de begeleiders van het Pluspunt
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
Het heroriëntatietraject is bedoeld voor cursisten onder de 23 jaar, die met een opleiding stoppen
zonder dat ze een startkwalificatie hebben behaald. Het doel van het heroriëntatietraject is cursisten
toe leiden naar een nieuwe opleiding. Tijdens dit traject gaan ze aan de slag met verschillende
activiteiten als stage en beroepskeuzetest. Het begeleidingstraject bestaat uit twee fasen:
1. Een groepsgewijs programma van ongeveer twee à drie weken waar iedere cursist aan
deelneemt in een groep van acht. Dit programma leidt tot een individueel plan van aanpak dat
gericht is op het maken van een keuze voor een nieuwe opleiding.
2. Een individueel begeleidingtraject van maximaal zeven weken. Dit traject moet er voor zorgen dat
een cursist terecht komt bij een nieuwe opleiding. (Handboek begeleiding, 2010, p. 23)
Taken:
Groepsgewijze en individuele begeleiding van het keuzeproces van cursisten (loopbaanoriëntatie).
Begeleiding naar aanmelding nieuwe opleiding.
Kennis hebben van de inhoud van het interne en externe opleidingenaanbod (bezoeken beurzen,
open huizen).
Het interne en externe netwerk onderhouden.
Het zo nodig uitvoeren van dyslexie- onderzoek, capaciteitentesten en/of selectief assessment.
(Handboek begeleiding, 2010, p. 23)
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2.5.2 Functieomschrijving van de cb’er in de praktijk
2.5.2.1 Het heroriëntatietraject
Het heroriëntatietraject is een onderdeel van het Pluspunt. Het Pluspunt is inmiddels vier jaar actief
binnen het Nova College. Het Pluspunt is bedoeld voor cursisten jonger dan 23 jaar, die stoppen met
de opleiding zonder dat zij een startkwalificatie hebben behaald. Voordat de cursisten terecht komen
bij het heroriëntatietraject hebben ze gesprekken gehad met de slb’er en vervolgens met de tb’er.
Als de tb’er niet weet hoe hij het kan oplossen wordt de cursist doorverwezen naar de cm’er (spin in
het web). De cm’er gaat een gesprek aan met de cursist. Als de cursist aangeeft dat hij echt niet weet
wat hij wil gaan doen dan wordt de cursist doorverwezen naar het heroriëntatietraject.
Het heroriëntatietraject bestaat uit twee onderdelen:
Een groepsprogramma van ongeveer twee weken. Dit programma is heel intensief. Ze gaan
aan de slag met drie vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Ze gaan zelf in kaart brengen
wat hun positieve eigenschappen en kwaliteiten zijn maar ook wordt naar negatieve eigenschappen gekeken. Dit programma mondt uiteindelijk uit in een individueel plan van aanpak
dat gericht is op het maken van een nieuwe keuze. Het plan van aanpak presenteren
cursisten vaak aan hun ouders, maar in sommige gevallen kiezen cursisten ervoor om het aan
anderen te presenteren. Deze groepsfase wordt afgesloten met een beroepentest van het
UWV7.
Een individueel programma van ongeveer zeven à acht weken. De cursisten gaan aan de slag
met het plan van aanpak. Tijdens deze weken gaan ze het beroep wat hen aanspreekt
onderzoeken door onder andere een stage bij bijvoorbeeld een bedrijf of door een dag mee
te lopen bij de desbetreffende opleiding. Dit programma moet leiden tot een nieuwe
opleidingskeuze en plaatsing bij de opleiding die de cursist wil gaan volgen, binnen of buiten
het Nova College.
Aan het heroriëntatietraject kunnen per groep maximaal acht cursisten deelnemen. Binnen het
heroriëntatietraject zijn vier cb’ers actief die deze cursisten begeleiden tijdens het heroriëntatietraject. Het programma wat aangeboden wordt duurt maximaal tien weken. Het komt een enkele
keer voor dat een cursist aan het einde van het traject geen keuze heeft gemaakt. Als een cursist
achttien jaar of ouder is wordt hij uitgeschreven bij de opleiding en is de cursist verder
verantwoordelijk voor zijn eigen proces. Is een cursist jonger dan achttien dan is het de verantwoordelijkheid van het Nova College om deze cursisten verder te begeleiden. Zij zullen ingeschreven
blijven en er wordt gekeken welke andere opties/trajecten er zijn, zodat deze cursist verder kan en
mogelijk wel tot een keuze kan komen.
Taken van de cb’ers:
Tijdens de interviews die wij hebben afgenomen hebben wij de cb’ers gevraagd een
functieomschrijving te geven van het werk dat zij doen. Ook hier is te zien dat de punten los van
elkaar zijn benoemt maar samen een totaal beeld geven van de taken van de cb’ers. Hieronder
worden de taken van de cb’ers die zij benoemen weergegeven:
De documenten (intake- en aanmeldingsformulier) doornemen als een cursist deelneemt aan
het heroriëntatietraject;
Contact opnemen met de ouders en de cursist die deel gaat nemen aan het heroriëntatietraject. De cb’ers geven dan aan wanneer en hoe laat het heroriëntatietraject begint;
7
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Het geven van studieloopbaanbegeleiding aan de cursisten;
Het bezig houden met de problemen van de cursisten;
Het aanbieden van een groepsprogramma en een individueel programma;
Het begeleiden van de cursisten bij het opstellen van het individuele plan van aanpak;
Het aanbieden van groepsgesprekken. Hierin komt onder andere naar voren hoe de cursist is
in zijn denken en voelen;
Het aanbieden van opdrachten, bijvoorbeeld kaarten op tafel (op de tafel bevinden zich
allemaal plaatjes. Een cursist mag twee kaarten pakken die te maken hebben met zijn leven
en vertelt aan de medecursisten waarom hij die kaarten gepakt heeft);
Het observeren van cursisten tijdens het groepsprogramma en het individuele programma;
Het bieden van een veilige omgeving. Hierdoor merken zij dat jongeren heel open zijn
richting de anderen;
Het afnemen van een officiële MCT-M8. De uitkomst van deze test wordt vergeleken met een
normgroep. Hierdoor kunnen de cb’ers zien of een cursist bijvoorbeeld een bepaald niveau
aan kan;
Het aanbieden van een beroepentest van het UWV. De cursistenbegeleiders zorgen er voor
dat de cursisten aan de slag gaan met het onderzoeken van twee of drie mogelijke beroepen;
Het aanbieden van een presentatie. Tijdens deze presentatie presenteren de cursisten hun
individuele plan van aanpak aan de ouders;
De cursist helpen bij het zoeken van een stage of zorgen dat zij mee kunnen lopen bij een
opleiding;
Het contact onderhouden met cursisten die minderjarig zijn, maar nog geen keuze hebben
gemaakt;
Het leggen en onderhouden van contact met de leerplichtambtenaar;
Het leggen en onderhouden van contact met de ouders;
Het leggen en onderhouden van contact met de tb’er;
Het leggen en onderhouden van contact met het SMW;
Doorverwijzen naar andere instanties.
2.5.2.2 De contacten
Contact met de slb’er:
De cb’ers hebben over het algemeen weinig contact met de slb’er van de cursist die deelneemt aan
het heroriëntatietraject. Mochten de cb’ers extra informatie nodig hebben over een cursist dan
kunnen ze, zo gaven ze aan, contact opnemen met de desbetreffende slb’er. Dit contact verloopt
over het algemeen telefonisch. De cb’ers gaven aan dat dit zelden voorkomt, omdat de informatie
die zij krijgen vaak voldoende is. Alle cb’ers waren van mening dat de structuur die nu is opgesteld
niet hoeft te veranderen. Ze gaven aan dat slb’ers al genoeg belast zijn met andere zaken.
Contact met de tb’er:
Alle cb’ers geven aan dat het contact met de tb’er meestal goed verloopt. Mochten de cb’ers extra
informatie nodig hebben over een cursist, die bij hen in het heroriëntatietraject zit, dan kunnen zij de
tb’er altijd bellen. Tijdens deze gesprekken vragen ze bijvoorbeeld of de tb’er punten herkent die de
cb’ers observeren of de cb’ers vragen extra informatie over de cursist. Officieel moet het contact
verlopen via formulieren, dit vindt men vaak tijdrovend. Wat men ook als voordeel ervaart bij het
onderlinge contact is dat de cb’ers vaak al een tijd werkzaam zijn binnen het Pluspunt en hierdoor
veel tb’ers al kennen. Dit zorgt er mede voor dat het contact laagdrempelig is. Eén van de cb’ers gaf
8
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aan dat de communicatie beter kan. Het komt namelijk voor dat het lang duurt voordat een tb’er
antwoord geeft op de vraag of een cursist mee kan lopen binnen de opleiding.
Contact met de ouders:
Over het algemeen worden de ouders tijdens de aanmelding bij het heroriëntatietraject benaderd.
De cb’ers geven dan aan dat de cursist bij hen terecht komt en wanneer de cursist verwacht wordt.
Ze nemen ook contact op met de ouders als de cursist niet aanwezig is door bijvoorbeeld ziekte. Ook
worden de ouders uitgenodigd om bij de presentatie van de cursisten aanwezig te zijn, mochten
cursisten dit willen. De cb’ers gaven aan dat ze het contact met ouders belangrijk vinden. Ze
betrekken de ouders erbij, zodat zij weten waar hun kind mee bezig is. Ook kunnen ouders op die
manier meedenken met hun kind. Twee cb’ers gaven aan dat niet alle ouders zich bemoeien met hun
kind of dat de cursisten zelf niet willen dat ouders er bij betrokken worden. De cursisten beslissen
uiteindelijk zelf of ouders betrokken worden bij bijvoorbeeld de presentatie van het plan van aanpak.
Contact met de hulpverlening:
De schoolmaatschappelijk werkers:
De cb’ers gaven aan dat ze zelden contact hebben met de smw’ers. Het contact dat ze hebben vinden
drie van de vier cb’ers goed. De lijnen tussen hen zijn kort en ze kunnen bellen wanneer dat nodig
mocht zijn. De samenwerking kan nog wel verbeterd worden. De samenwerking en het overleg zou
een stuk intensiever kunnen.
Eén van de cb’ers gaf aan dat de samenwerking matig was. De smw’ers zijn niet altijd bereikbaar als
dat nodig is. De communicatie moet beter op elkaar afgestemd zijn.
De schoolpsycholoog:
Ook hier hebben cb’ers zelden contact mee. Het contact dat ze hebben verloopt goed. Ze kunnen de
schoolpsycholoog net als de smw’ers bellen wanneer dat nodig mocht zijn.
De leerplichtambtenaar:
Ook hier hebben cb’ers zelden contact mee. Ze hebben contact met de leerplichtambtenaar als een
(leerplichtige) leerling onder de achttien jaar niet verder wil met de opleiding en niet weet welke
opleiding deze wel wil gaan volgen. De leerplichtambtenaar moet de periode dat de cursist niet naar
school gaat gedogen. De cb’er moet dan verschillende documenten leveren aan de leerplichtambtenaar. Onder andere een contract van arbeidsovereenkomst, een document dat de cursist
ingeschreven staat bij een andere opleiding, een document dat de cursist is aangenomen bij de
opleiding en een ondertekende brief van ouders. De leerplichtambtenaar kan de cursist voor een
bepaalde tijd een ontheffing geven.
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2.6 De huidige rol van het schoolmaatschappelijk werk
2.6.1 Functieomschrijving van de smw’ers in het handboek
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
De smw’ers bieden begeleiding bij complexe sociaal-emotionele problematiek van cursisten. Het
SMW heeft een soort brugfunctie tussen de cursist, ouders/verzorgers, school en andere
hulpverleningsinstellingen. Het SMW biedt doelgroepgerichte hulpverlening als specifieke taak van
het algemeen maatschappelijk werk (AMW). Naast het bieden van hulpverlening heeft de smw’er de
volgende taken: informatie en advies geven, signaleren, consultatie bieden en doorverwijzen. De
smw’er biedt hulp aan cursisten, ouders/verzorgers en/of leerkrachten. De smw’er voert gesprekken
met cursisten en/of ouders/verzorgers. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als
andere hulp nodig is, wordt er gekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is en dan
wordt er doorverwezen. De smw’er participeert daarnaast in de verschillende zorgnetwerken die er
binnen de school zijn. In deze structurele overlegsituaties worden signalen, ontwikkelingen en
zorgwekkende cursistsituaties besproken (Handboek begeleiding, 2010, p.25).
Taken
Ondersteunen van de school in het bieden van de noodzakelijke zorg door het meehelpen
vormgeven van de zorgstructuur.
Verbeteren van de kwaliteit van de zorg.
Adviseren van leerkrachten en de interne begeleiders.
Ontplooien van activiteiten in het kader van preventie.
Bieden van kortdurende hulpverlening aan cursisten en/of ouders/verzorgers.
Vervullen van de brugfunctie tussen de school en de (jeugd)hulpverlening in de vorm van
verwijzing.
Is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van vakinformatie en software.
Zo nodig contacten onderhouden met tb’er van de verschillende units over specifieke
voorwaarden van de diverse opleidingen.
Contacten onderhouden met relevante netwerken (binnen en buiten het Nova College).
Deelname aan voorlichtingsdagen (incidenteel) en Open huizen van het Nova College.
Verwijzing naar:
Sociaal cultureel werk
Opvoedbureau
Schuldhulpverlening
Algemeen maatschappelijk werk
Juridisch advies
Bureau Jeugdzorg
GGD (schoolarts)/GGZ
(Handboek begeleiding, 2010, p.25)

2.6.2 Functieomschrijving van het SMW in de praktijk
Om een duidelijk beeld te krijgen welke rol smw’ers hebben binnen het Nova College hebben wij
twee smw’ers van verschillende locaties geïnterviewd. De smw’ers zijn van de locaties: Haarlem en
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Beverwijk. Wij hebben hen onder andere de vraag gesteld of zij een beschrijving kunnen geven van
de functie die zij uitvoeren binnen het Nova College. De volgende taken hebben zij benoemd:
Als schoolmaatschappelijk werker:
Ben je er als ondersteuning aan de opleidingen, om de haalbaarheid van een diploma voor
cursisten te vergroten;
Bouw je bruggen naar de opleiding, naar ouders en naar leerlingen toe;
Geef je de leerlingen een steuntje in de rug;
Geef je individuele begeleiding om de kans om een diploma te halen te vergroten;
Ben je een spin in het web als het gaat om doorverwijzen;
Ben je bezig met organiseren;
Verwijs je door naar andere instanties;
Heb je contacten met ouders en ga je zo nodig op huisbezoek.
2.6.2.1 De contacten
Contact met de slb’er:
Over het algemeen ervaren de smw’ers het contact met de slb’ers als positief. Er is contact als de
smw’er niet duidelijk heeft waarom een cursist naar haar is doorverwezen. Daarnaast is het SMW er
niet alleen voor cursisten, maar ook voor docenten (onder andere slb’ers, tb’ers) die ergens tegen
aanlopen in het contact met de cursisten. De smw’ers ondersteunen hen dan in de begeleiding die
slb’ers aan de cursisten geven. Smw’ers kunnen slb’ers hierbij informatie en advies geven. Ook
omdat een slb’er met zorg voor en om een cursist kan zitten is het prettig als er een bepaalde mate
van samenwerking is. Een smw’er kan een slb’er hier namelijk in begeleiden en ondersteunen.
Sommige slb’ers gaan volgens de smw’ers wel eens op de stoel van de smw’er zitten. Zij zijn dan zelf
te lang met de cursist bezig geweest, terwijl deze beter zo snel mogelijk naar het SMW doorverwezen
had kunnen worden. Dit zorgt wel eens voor wrijving tussen de smw’er en sommige slb’ers.
Contact met de tb’er:
Het contact met de tb’ers verloopt over het algemeen goed. Eens in de vijf à zes weken is er een
intern zorgoverleg waar onder andere ook de tb’ers bij aanwezig zijn. De smw’ers gaven aan dat ook
dit een ontwikkelproces is, maar de samenwerking hierin steeds beter gaat. Daarnaast nemen de
smw’ers contact op met de tb’ers als er te weinig informatie is gegeven over de reden van
doorverwijzen naar het SMW. Dit contact komt dan meestal vanuit de smw’er. Omdat een tb’er net
als een smw’er een bepaalde zorgtaak heeft kunnen ze ook overleggen en elkaar adviezen geven.
Contact met de cb’er:
Met de cb’ers hebben de smw’ers minder contact dan met de slb’ers en de tb’ers. Hier is alleen
sprake van contact als een cursist die bij het SMW loopt ook in het heroriëntatietraject zit. Mocht het
nodig zijn dan kan de smw’er contact opnemen met de cb’er.
Contact met ouders:
Als smw’er heb je contact met de cursisten, de opleiding en als het nodig is ook met de ouders. Zoals
een van de smw’ers dit zelf benoemde, ben je een ‘bruggenbouwer’ tussen deze partijen. Een
smw’er neemt in overleg met de cursist contact op met de ouders. Zo nodig vinden er ook
gesprekken plaats met ouders. Dit kan plaatsvinden op school, maar het kan ook zijn dat de smw’er
op huisbezoek gaat. Over het algemeen verloopt de samenwerking en het contact met de ouders
goed.
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Contact met de cursist:
Via de slb’er, via de tb’er en via de cm’er komt een cursist terecht bij het SMW. Het kan zijn dat een
cursist al bekend is met en bij de hulpverlening. Eén van de smw’ers gaf in het interview aan dat
cursisten die al eerder contact hebben gehad met een hulpverlener, vaak erg sceptisch tegenover het
SMW staan. Deze jongeren hebben het nodig overtuigd te worden over wat het SMW is en doet en
dat het hen verder kan helpen. Als smw’er heb je tussen de één en vijf à zes gesprekken met een
cursist. Dit is afhankelijk van de reden van doorverwijzing.
Contact met de hulpverlening:
De schoolpsycholoog:
Beiden smw’ers gaven in het interview aan goed contact te hebben met de schoolpsycholoog. Voor
nu is de samenwerking prima volgens hen.

2.7 Tussenconclusie
Wat als eerste is opgevallen, is dat het Nova College al voor de invoeringsdeadline (medio 2011)
werkte met een Zorg- & Adviesteam (ZAT). In 2008 heeft het Nova College ook een zorgstructuur
opgezet die nu nog steeds in ontwikkeling is. Aan het begin van dit studiejaar (2010-2011) is deze
zorgstructuur door het Bureau kwaliteitszorg van het Nova College beschreven in het Handboek
begeleiding. Hieruit maken wij op dat het Nova College veel aandacht besteed aan de zorg voor en
het welzijn van cursisten binnen het Nova College.
In deze tussenconclusie worden de opvallende punten benoemd over de rol die de begeleiders
hebben en de samenwerking onderling.
Wat opvalt is dat de cb’ers geen regelmatig contact hebben met de slb’ers en de smw’ers. Het blijkt
ook dat een frequente samenwerking hier niet nodig is. Tussen de cb’ers en tb’ers zijn de lijnen kort.
Uit de interviews blijkt dat het contact tussen de smw’ers en de tb’ers nog in ontwikkeling is.
Uit de interviews is gebleken dat de begeleiders over het algemeen tevreden zijn over de onderlinge
samenwerking. Alleen geven ze aan dat er in de rol van de begeleiders het een en ander veranderd
en verbeterd kan worden.
De slb’ers geven aan dat zij een uniforme aanpak willen van problemen van cursisten. Zij geven aan
dat iedere cursist op deze manier de begeleiding en de zorg kan krijgen die hij nodig heeft. Wel is het
van belang dat er binnen een uniforme aanpak van problemen van cursisten een persoonlijk tintje
van de slb’er mogelijk moet zijn.
De tb’ers geven aan dat zij meer ruimte willen hebben voor hun coachende rol richting de slb’ers.
Daar hebben zij volgens hen op dit moment niet voldoende uren voor. Ook vinden de tb’ers dat de
slb’ers in sommige gevallen eerder aan hen door moeten geven dat er iets speelt bij een cursist. Wat
opmerkelijk is, is dat de smw’ers bevestigen dat de slb’ers de cursisten geregeld eerder zouden
moeten doorverwijzen naar de tb’ers. Hierdoor kan een cursist sneller doorverwezen worden naar
het SMW wanneer dat nodig mocht zijn.
Het laatste punt wat naar voren is gekomen is dat zowel sommige slb´ers als de smw´ers in het
interview hebben aangegeven dat zij de ´spin in het web9´ zijn.
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Hoofdstuk 3: Wat zijn de oorzaken van voortijdig schoolverlaten?
3.1 De oorzaken van voortijdig schoolverlaten vanuit de literatuur bekeken
Op welk moment is iemand voortijdig schoolverlater? Er zijn enkele definities daarvan te benoemen.
Alle kinderen tussen de vijf en zestien jaar zijn volgens de Nederlandse wet leerplichtig. Dit geldt voor
alle kinderen in Nederland (ook illegalen en asielzoekers) (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, (n.d.)). De volledige leerplicht is actief tot en met het schooljaar dat de jongere
zestien jaar wordt. Daarna krijgen jongeren in Nederland te maken met de kwalificatieplicht.
Jongeren tussen de zestien en achttien jaar oud krijgen ook te maken met de partiële leerplicht
(Beekhoven & Dekker, 2007, p.5). Een leerling met kwalificatieplicht moet naar school of kan kiezen
om te leren en te werken. De kwalificatieplicht is ingesteld om vsv te voorkomen en alle jongeren
een kans te geven op een baan (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, (n.d.)). Ook
het kabinet geeft aan dat elke jongere het recht en de plicht heeft om zich voor te bereiden op zijn
toekomst. Afronding van een opleiding is van groot belang om een baan te vinden (WRR, 2009). Met
de verandering van de leerplichtwet is de kwalificatieplicht ingesteld en moet er een startkwalificatie
behaald worden. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of minimaal een diploma mbo niveau
twee. Jongeren onder de 23 die geen startkwalificatie hebben behaald en die niet meer naar school
gaan worden ook aangeduid als voortijdig schoolverlater (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, (n.d.)).
In Nederland is de laatste jaren een soort stereotype beeld ontstaan over voortijdig schoolverlaters.
Het stereotype omvat vooral elementen/gebeurtenissen die de maatschappij het meest bij blijven.
Het beeld wat bij Nederlanders achterblijft, is dat voortijdig schoolverlaters risicojongeren zijn die
vaak werkloos zijn, vandalisme of andere overlast veroorzaken en zich schuldig maken aan
middelenmisbruik (Eimers, 2006, p.34). In maart 2011 heeft Eimers (2011) in opdracht van het Nova
College een quick scan naar de mogelijkheden voor een specifieke onderwijsvoorziening voor
risicojongeren in de regio IJmond uitgevoerd. In deze quick scan geeft Eimers (2011) aan dat hij niet
gelukkig is met de term risicojongeren. In de zinnen hierboven staat kort weergegeven dat jongeren
een risico vormen voor de maatschappij. Eimers (2011) zegt echter dat jongeren in werkelijkheid
vooral een risico vormen voor zichzelf. Het gaat juist om jongeren die een risico lopen om werkloos
te worden, het risico lopen om uit te vallen zonder een startkwalificatie behaald te hebben, het risico
lopen om uitkeringsafhankelijk te worden en als laatste geeft hij weer dat zij het risico lopen om
maatschappelijk buiten boord te vallen (Eimers, 2011).

3.1.1 De omvang van Voortijdig schoolverlaten
De landelijke cijfers van vsv over het schooljaar 2008-2009 zijn: 41.785 leerlingen die voortijdig zijn
gestopt met de opleiding. Van de 41.785 leerlingen zijn er 31.602 afkomstig uit het mbo (incl. vavo 10)
en 10.183 uit het voortgezet onderwijs. Dus drie van de vier schoolverlaters is afkomstig uit het mbo
(ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap, (n.d.)).
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3.1.2 Drie soorten van voortijdig schoolverlaten
Een lange tijd had men in Nederland een stereotype beeld van de voortijdige schoolverlaters. Het zijn
probleemkinderen en een risico voor de maatschappij. In werkelijkheid is vsv niet onder één groep te
plaatsen. Volgens Eimers (2006) zou het beter zijn als we een onderscheid maken tussen twee
groepen: risicoleerlingen (de klassieke risicoleerlingen) en de opstappers (de geruisloze
risicoleerlingen) (Eimers, 2010, p. 251).
3.1.2.1 De klassieke risicoleerlingen
Binnen de klassieke risicoleerlingen hebben we te maken met twee verschillende groepen. Er wordt
gesproken over ‘niet-kunners’ en over ‘verhinderden’.
Niet-kunners: tot deze groep behoren leerlingen die niet de mogelijkheid hebben om een
startkwalificatie te behalen. Zij kunnen het beste geholpen worden door hulp van anderen. Bij deze
leerlingen gaat het vrijwel niet over gedragsproblemen of slechte thuissituatie. Het gaat juist om
leerlingen die te maken hebben met leerproblemen. Het betreft hier vooral leerlingen van het
praktijkonderwijs of van niveau één van het mbo (Eimers, 2006, p.43).
Verhinderden: Deze groep is wel in staat om een startkwalificatie te behalen maar ze zijn door
omstandigheden/problemen ‘verhinderd’. Door de problematiek die zij met zich meedragen zijn ze
niet in staat een startkwalificatie te behalen. Deze jongeren krijgen vaak al op vroege leeftijd te
maken met problemen waar ze mee om moeten leren gaan. Het kan zijn dat ze zelf de actor zijn van
de problemen, ze kunnen het verergeren of oplossen. Men spreekt hier van ‘verhindering’ omdat de
opeenstapeling van problemen het behalen van een startkwalificatie bemoeilijkt (Eimers, 2006,
p.43).
3.1.2.2 De geruisloze risicoleerlingen
De klassieke risicoleerlingen onderscheiden zich van de opstappers. De klassieke risicoleerlingen
hebben te maken met ongunstige omstandigheden waardoor ze geen startkwalificatie kunnen
behalen. De opstappers hebben hier niet mee te maken. De opstappers zijn leerlingen die stoppen
met de opleiding zonder dat er sprake is van uitgesproken persoonlijke problematiek of andere
omstandigheden. De opstappers maken bewust of onbewust een keuze en keren zich tegen het
onderwijs, vaak om te gaan werken (Eimers, 2010, p. 253).

3.1.3 De oorzaken bij voortijdig schoolverlaten
In schema 2 staat puntsgewijs weergegeven welke factoren een rol kunnen spelen bij vsv. Er wordt
gesproken over drie verschillende factoren: Persoonlijke factoren, gezins- en thuissituatie en
schoolfactoren. Onder deze kopjes wordt weergegeven welke oorzaken er toe kunnen leiden dat een
jongere voortijdig de school verlaat.
Schema 2: Factoren die de kans op voortijdig schoolverlaten vergroten (Eimers, 2006;
Beekhoven en Dekkers, 2007)
Persoonlijke factoren:
Houding tegenover school;
Verwachtingen van school;
Verwachting van de toekomst;
Motivatie;
Vermogen om te leren;
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Beperkingen om te leren;
Gedragsproblemen (orde verstoren);
Schoolresultaten en zittenblijvers;
‘Stressful life events’ (problematische gebeurtenissen);
Geslacht, leeftijd en etniciteit;
Urbanisatiegraad (woonomgeving).
Gezins- en thuissituatie:
Gezinsamenstelling;
Werkloosheid ouder(s);
Materiële belemmeringen;
Veelvuldig verhuizen (vaak andere school);
Sociale- economische status (SES);
De schooltaal als moedertaal;
Opvoedingsstijl ouders;
Ondersteuning voor het leren;
Aansluiting thuiscultuur – schoolcultuur;
Peergroups (jongeren).
Schoolfactoren:
Schoolklimaat;
Relatie leraar- leerling;
Schoolgrootte;
Schooltype en niveau;
Door de school getroffen maatregelingen en preventie;
Niet-aansluitende schoolculturen.
In schema 2 staat puntsgewijs weergegeven welke factoren er voor zorgen dat een leerling voortijdig
de school verlaat. Niet alle punten die hierboven zijn weergegeven gelden voor klassieke risicoleerlingen of geruisloze risicoleerlingen. Om een overzicht te creëren zullen wij in de volgende
paragrafen 3.1.3.1 en 3.1.3.2 per factor weergeven welke oorzaken onder andere bij klassieke of
geruisloze risicoleerlingen een rol kunnen spelen.
3.1.3.1 Factoren bij klassieke risicoleerlingen die leiden tot voortijdig schoolverlaten
Deze groep heeft te maken met talloze problemen en de schoolloopbaan van deze jongeren verloopt
niet soepel. Een ruwe schatting geeft aan dat er ongeveer 20.000 leerlingen binnen deze groep
voortijdig de school verlaten (Eimers, 2006, p. 38).
Er zijn verschillende klassieke risicofactoren die er voor zorgen dat een cursist voortijdig de opleiding
verlaat. Deze factoren zijn te vinden op verschillende niveaus: op persoonlijk niveau, gezinsniveau, in
de omgeving en op schoolniveau (Beekhoven en Dekkers, 2007, p. 12). De factoren die in schema 2
zijn genoemd vergroten de kans dat jongeren voortijdig de schoolverlaten, maar dat hoeft niet altijd
tot uitval te leiden (Oberon, 2008).
Persoonlijke factoren:
Bij de klassieke schoolverlaters spelen verschillende persoonlijke factoren een rol. In schema 2 staan
de factoren die de kans op vsv vergroten. Bij klassieke risicoleerlingen kan men onder andere
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spreken over gedragsproblemen. Deze leerlingen veroorzaken problemen in de klas en op school.
Hierdoor moeten ze vaak nablijven of worden ze geschorst (Eimers, 2006).
Niet alleen gedragsproblemen zijn een risicofactor om uit te vallen. Ook jongeren met een handicap
of stoornissen hebben een vergrote kans om voortijdig de school te verlaten. Er is een groep
leerlingen die verstandelijk beperkt is en niet het vermogen hebben om een startkwalificatie te
behalen omdat het voor hen te hoog gegrepen is (de ‘niet- kunners’). Daarnaast is er een groep
leerlingen die te maken heeft met lichamelijke beperkingen. Zij hebben ook een verhoogde kans op
uitval, omdat ze niet mee kunnen komen in het onderwijs. Ook hebben we te maken met jongeren
die een stoornis hebben. Een jongere die bijvoorbeeld lijdt aan een ernstige vorm van ADHD
ondervindt belemmeringen in zijn ontwikkelingen en schoolcarrière (Herweijer, 2008). Een andere
belangrijke risicofactor is het wel of niet in aanraking geweest zijn met politie en justitie. Leerlingen
die zich schuldig hebben gemaakt aan criminele handelingen of zich bevinden in een criminele
omgeving hebben een groter risico om voortijdig de school te verlaten dan leerlingen die zich hier
niet in bevinden (Eimers, 2006; Oberon, 2008).
Gezinsfactoren:
Een aantal gezinsfactoren spelen zeker een rol bij vsv. Eén van de belangrijkste factoren die hierbij
een rol speelt is sociaal economische status (SES11). Een gezin met een lage SES verhoogt de kans dat
jongeren voortijdig uitvallen. Hieronder vallen gezinnen waarbij ouders laag zijn opgeleid, een laag
beroepsniveau en/of een laag inkomen hebben. (Eimers, 2006; Herweijer, 2008). Ook de etnische
achtergrond speelt een grote rol. Jongeren uit etnische culturele minderheden (onder andere Turken
en Marokkanen) vallen vaker voortijdig uit. Deze hoge uitval is te herleiden naar de lage SES van de
ouders. Ook het thuis spreken van een andere taal dan Nederlands kan een rol spelen. Dit kan een
belemmering vormen voor de ontwikkeling van de jongeren in het onderwijs. Daarnaast kan de
geringe bekendheid met het Nederlandse onderwijs hierin een rol spelen. (Herweijer, 2008; Eimers,
2006).
Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn één ouder gezinnen (Herweijer, 2008; Beekhoven en
Dekkers, 2007; Eimers, 2006). Jongeren die te maken hebben gehad met een scheiding (stressful life
event12) binnen het gezin hebben ook een verhoogd risico om uit te vallen. Zij hebben niet alleen
slechte schoolresultaten. Ze hebben vaak ook gedragsproblemen of kunnen zich minder goed
aanpassen. Ook jongeren die zelf al een kind hebben of zorgen voor hun eigen ouders, vanwege
bijvoorbeeld ziekte (zorgverplichting), hebben een verhoogde kans om uit te vallen (Herweijer, 2008;
Oberon, 2008).
Omgevingsfactoren:
Een omgevingsfactor die kan leiden tot schooluitval is opgroeien in een probleemwijk. Jongeren die
bijvoorbeeld naar ‘zwarte’ scholen gaan hebben een vergrote kans om uit te vallen. We kunnen deze
uitkomst linken aan gezinsfactoren zoals ouders met een laag SES (Herweijer, 2008, p. 160).
Schoolfactoren:
Ook hier zijn een aantal factoren te noemen die samenhangen met vsv. De grootte van de school is
een van de factoren die er voor kan zorgen dat een leerling voortijdig uitvalt. Jongeren van het VMBO
die gewend zijn aan kleinschalige onderwijstelling komen ineens terecht in een relatief grote
onderwijsinstelling. Hier kunnen ze kiezen uit honderden opleidingen en komen ze in aanraking met
11
12

SES: sociaal economische status heeft betrekking op de sociale klasse van het gezin.
Stressful life events: gebeurtenissen of situaties die de druk op een individu vergroten.
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duizenden andere leerlingen. Voor vmbo’ers is dat vaak een grote stap (Nelis en van Sark, 2010, p.
70; Beekhoven en Dekkers, 2007, p.9). Daarnaast valt het competentiegericht onderwijs voor
jongeren die net van het vmbo komen niet mee. Er wordt aangenomen dat cursisten uit zichzelf al zo
ver zijn in hun ontwikkeling. Maar leerlingen moet zelfstandig leren juist leren, zeker als ze in de
puberteit zitten. De hersenen zijn nog volop in ontwikkeling en op die leeftijd kunnen leerlingen nog
niet goed plannen, organiseren, problemen oplossen en prioriteiten stellen (Nelis en van Sark, 2010,
p. 75). In het eerste jaar van het mbo is de uitval onder jongeren dan ook het grootst (Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, (n.d.)).
Leerlingen op gemengde en op ‘zwarte’ scholen hebben een verhoogd risico om uit te vallen. Deze
leerlingen vallen ook vaker uit dan leerlingen die niet naar deze scholen gaan.
Ook het schoolklimaat is zeer belangrijk voor de leerlingen. Scholen met een negatief schoolklimaat
waar pesten en ruzies tussen leerlingen onderling en/of tussen leerkrachten voorkomen, vormen een
risicofactor voor vsv (Oberon, 2008).
3.1.3.2 Factoren bij geruisloze risicoleerlingen die leiden tot voortijdig schoolverlaten
Deze groep heeft niet te maken met zichtbare problematiek of beperkingen. Niemand verwacht dat
deze groep leerlingen de school voortijdig verlaat. Ze nemen vaak zelf de beslissing om te stoppen
met de opleiding (Eimers, 2006).
Persoonlijke factoren:
Een belangrijke risicofactor in dit verband is een verkeerde studiekeuze. Jongeren moeten al op een
vroege leeftijd kiezen welke opleiding ze willen doen. Ze kiezen iets wat ze wellicht hun hele leven
zullen gaan doen. In Nederland wordt dat al van een vijftien jarige verwacht. De jongeren weten vaak
op die leeftijd nog niet wat ze willen. Ze worden hierin nog vaak beïnvloedt door hun ouders of
leeftijdsgenoten. Ze kiezen eigenlijk maar wat en hebben geen idee waar ze eigenlijk voor kiezen.
Hierdoor komt het vaak voor dat jongeren in het eerste jaar al uitvallen (Nelis en van Sark, 2010, p.
151). Ook zijn er leerlingen die niet gelijk mogen beginnen met de opleiding die zij graag willen doen.
Deze leerlingen hebben (nog) niet het niveau of hebben niet het juiste profiel gekozen om aan die
opleiding te mogen beginnen. Beekhoven en Dekkers (2007) schatten dat zo’n 15% van de jongeren
niet start met de opleiding die zij willen. Hierdoor kan de motivatie van de leerlingen om de opleiding
af te ronden ontbreken en is er een groter risico om uit te vallen.
Niet alleen maken jongeren soms een verkeerde keuze of kunnen ze een bepaalde opleiding niet aan,
ook zijn er jongeren die een verkeerd beroepsbeeld hebben. Zij weten niet welke kant ze op willen en
hebben een onrealistisch beeld over het toekomstige beroep. Het zijn ook vaak jongeren die willen
stoppen met de opleiding en zo snel mogelijk willen werken om geld te gaan verdienen (Beekhoven
& Dekkers, 2007, p. 44). Oberon (2008) bevestigt dit ook.
Een andere risicofactor is het gebrek aan motivatie. Oberon (2008) noemt dat ook wel ‘primair
ongemotiveerd’. Ze verstaan hier jongeren onder die geen ambities of motivatie hebben binnen het
onderwijs. Ze zijn niet geïnteresseerd in een opleiding. Ze willen vooral lol maken en geld verdienen.
Geld willen verdienen kan daarom ook risicofactor vormen. Jongeren worden dan verleid door de
arbeidsmarkt (Beekhoven en Dekkers, 2007).
Gezinsfactoren:
Oberon (2008) geeft aan dat een problematisch thuisklimaat, waar een jongere zich onprettig,
onrustig of onveilig voelt, een verhoogt risico vormt om voortijdig uit te vallen. Een ander risico is
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dat cursisten van gezinnen die vaker verhuizen een groter risico hebben om uit te vallen (Eimers,
2006).
De rol van ouders in het onderwijs is vaak gering. Ondersteuning en betrokkenheid bij de leerling in
zijn schoolcarrière kan ontbreken waardoor een leerling er alleen voor kan komen te staan. Er zijn
ouders die zelden of niet naar een ouderavond gaan en bijna nooit vragen naar de schoolresultaten.
Het kan zijn ook dat ouders hoge verwachtingen hebben van hun kind die niet aansluiten op zijn
capaciteiten. De leerling wordt hierdoor negatief beïnvloed en het kan demotiverend werken. Dit
verhoogt de kans dat de leerling voortijdig de school verlaat (Beekhoven en Dekkers, 2007).
Omgevingsfactoren:
Leeftijdsgenoten, ook wel de peergroup genoemd, hebben een grote invloed op elkaar. Rond de
puberteit worden vrienden belangrijk voor jongeren. Jongeren sluiten zich aan bij groepen en doen
er alles aan om er bij te horen. Van groepsdruk is zeker sprake. Doordat jongeren er bij willen horen
gaan zij bijvoorbeeld drinken of roken (Nelis en van Sark, 2010). Zo zijn er ook jongeren die gaan
spijbelen vanwege de groepsdruk. Voortijdig schoolverlaters gaan vaak om met jongeren die geen
opleiding volgen of niet op dezelfde school zitten als de leerling. Om binding met de school te krijgen
is het van belang dat de leerling omgaat met andere leerlingen van dezelfde school (Beekhoven en
Dekkers, 2007, p. 13)
Schoolfactoren:
Ook zijn er schoolfactoren die een rol spelen bij geruisloze uitval. Een van de factoren is dat het vmbo
en het mbo niet goed op elkaar zijn afgestemd. Er is geen sprake van een warme overdracht tussen
deze beide (Oberon, 2008). Daarnaast beginnen ook veel vmbo’ers aan een mbo- opleiding zonder
een duidelijk beroepsbeeld te hebben. Zoals Oberon (2008) ook aangeeft is er geen goede aansluiting
tussen vmbo- en mbo- instellingen. De kans op uitval is hierdoor groot (Nelis en van Sark, 2010, p.
70).
Niet alleen kan de aansluiting tussen VMBO en MBO scholen niet goed zijn of is het toekomstbeeld
verkeerd. Ook zijn er leerlingen die zich niet kunnen vinden in de onderwijsvorm die wordt
aangeboden. Het onderwijs kan hen onvoldoende boeien of binden. Ze worden als het ware uit het
onderwijs geduwd (Eimers, 2006).

3.2 De oorzaken van voortijdig schoolverlaten volgens de begeleiders
In deze paragraaf gaan wij in op de oorzaken van voortijdig schoolverlaten volgens de verschillende
begeleiders. Per groep begeleiders hebben we de oorzaken die volgens hen kunnen leiden tot vsv
verdeeld in de categorieën persoonlijke factoren, gezin en thuissituatie, schoolfactoren en
omgevingsfactoren.

3.2.1 De oorzaken van voortijdig schoolverlaten volgens de slb’rs
In deze subparagraaf staan de oorzaken van vsv volgens de slb’ers.
Persoonlijke factoren

Gezin en thuissituatie

De leeftijd van de cursisten;
Cursisten hebben zichzelf slecht geïnformeerd;
De cursisten hebben nog geen duidelijk beroepsbeeld;
De keuze voor cursisten is groot;
De cursisten hebben te weinig capaciteiten;
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De cursisten hebben moeite met prioriteiten stellen;
De cursisten hebben nooit aan eisen moeten voldoen;
De cursisten hebben geen zin in school;
De cursisten hebben vaak geen idee welke opleiding ze na
het vmbo willen gaan doen.
Schoolfactoren
Het competentie gericht onderwijs;
Het niveau van de opleiding.

Omgeving
De reistijd voor cursisten.

In de bovenstaande tabel is puntsgewijs weergegeven welke oorzaken volgens de slb’ers leiden naar
vsv. Hieronder worden per factor de bovenstaande punten nader uitgewerkt om een beter beeld te
krijgen wat de reden is dat de slb’ers die punten toeschrijven aan de oorzaken van vsv.
Persoonlijke factoren
De leeftijd van de cursisten; ze zitten nog in een oriënterende fase in hun leven;
De cursisten hebben zich slecht geïnformeerd; ze gaan iets doen wat hen leuk lijkt, maar informeren
zich onvoldoende over de inhoud van de opleiding;
De cursisten hebben nog geen duidelijk beroepsbeeld; de cursisten hebben vaak geen idee welke
opleiding ze na het vmbo willen gaan doen;
De keuze voor cursisten is groot; ze maken een verkeerde studiekeuze doordat de keuze voor hen zo
groot is dat het een soort “ie-ne-miene-mutte” wordt;
De cursisten hebben te weinig capaciteiten: hierbij kan het gaan om intelligentie, maar ook
doorzettingsvermogen en het gedrag van cursisten;
De cursisten hebben moeite met prioriteiten stellen: sporten, een sociaal leven en geld verdienen
zijn belangrijk voor hen. Daarom hebben ze moeite een nieuwe balans te vinden met een opleiding
waar veel tijd in geïnvesteerd dient te worden;
De cursisten hebben nooit aan eisen moeten voldoen: op de opleiding moeten ze op tijd komen, er
is geen ruimte voor ‘baal-dagen13. Ze moeten hun spullen bij zich hebben, ze moeten wachtwoorden
onthouden, hun eigen vervoer organiseren etc.;
De cursisten hebben geen zin in school; ‘of überhaupt ergens in’.
De cursisten hebben vaak geen idee welke opleiding ze na het vmbo willen gaan doen.
Schoolfactoren:
Het competentie gericht onderwijs: de cursisten zijn gebaat bij strak georganiseerde lessen in kleine
blokken met daarin regelmatig toetsen over dat stukje stof. Ze hebben meer sturing nodig dan dat ze
met het competentie gericht onderwijs krijgen;
Het niveau van de opleiding: het is voor veel cursisten een grote overgang van het vmbo naar het
mbo. Dit vraagt veel van nog onvoldoende ontwikkelde competenties zoals: zelfstandig werken,
plannen, studeren, communiceren en afspraakgedrag.
Omgevingsfactoren:
De reistijd voor cursisten: veel wonen ver van hun opleiding. Op zichzelf gaan wonen zou een
oplossing kunnen zijn, maar dat vraagt wederom veel van hun zelfstandigheid en andere nog
onvoldoende ontwikkelde competenties.

13

“Baal-dag”: een dagje geen zin in school, dan ga je niet
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3.2.2 De oorzaken van voortijdig schoolverlaten volgens de tb’ers
In deze subparagraaf staan de oorzaken volgens de tb’ers van vsv.
Persoonlijke factoren

Gezin en thuissituatie

Cursisten vinden het lesgeven niet leuk
De ouders van de cursist beïnvloeden de cursist
(CIOS);
om een bepaalde opleiding te gaan doen;
De cursisten maken een verkeerde
De cursist kampt met persoonlijke problemen;
opleidingskeuze;
De ouders bemoeien zich te veel met de cursist;
De cursist weet niet welke opleiding hij
De cursist moet wegens privéomstandigheden
wil gaan doen;
gaan werken.
De cursisten zijn niet meer
gemotiveerd;
Het ontbreekt bij de cursist aan doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen;
De cursist wil stoppen met de opleiding
om te gaan werken;
De cursist switcht van opleiding of
opleidingsvorm.
Schoolfactoren
Omgevingsfactoren
De overstap van het vmbo naar het
mbo is voor cursisten te groot;
Het competentie gericht leren (CGL);
Er is gebrek aan begeleiding vanuit
school.

De reistijd voor cursisten;
De cursist zit zijn leerplicht uit.

In de bovenstaande tabel is puntsgewijs weergegeven welke oorzaken volgens de tb’ers leiden tot
vsv. Hieronder worden per factor de bovenstaande punten nader uitgewerkt om een beter beeld te
krijgen wat de reden is dat de cb’ers die punten toeschrijven aan de oorzaken van vsv.
Persoonlijke factoren
Cursisten vinden het lesgeven niet leuk vinden; (CIOS).
De cursisten maken een verkeerde opleidingskeuze; sporten is wel leuk, maar de rest niet of het is
niet het vak waar ze mee door willen gaan.
De cursisten weten niet welke opleiding ze willen gaan doen; ze weten niet wat ze moeten kiezen
en denken ten onrechte ‘dit lijkt mij wel leuk’.
De cursisten zijn niet meer gemotiveerd; de motivatie verdwijnt/verslechtert door de realiteit van
het beroep. De droom was mooier dan de werkelijkheid.
Het ontbreekt bij de cursist aan doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen;
De cursist wil stoppen met de opleiding om te gaan werken;
De cursist switcht van opleiding of opleidingsvorm.
Gezinsfactoren en thuissituatie
De ouders van de cursist beïnvloeden de cursist om een bepaalde opleiding te gaan doen; de
ouders beslissen voor de cursist welke opleiding hij kan gaan doen. Voor de cursist kan dit een
verkeerde keuze zijn.
De cursist kampt met persoonlijke problemen; moeilijke thuissituatie, relationele problemen,
financiële problemen en verslavingsproblematiek.
De ouders bemoeien zich te veel met de cursist; de ouders zitten er te veel boven op.
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De cursist moet wegens privéomstandigheden gaan werken; zorg voor ouders of eigen gezin
(tienerouders).
Schoolfactoren
De overstap van het vmbo naar het mbo is voor cursisten te groot; de overstap is niet zo makkelijk,
het werk stapelt zich op en ” ze zien door de bomen het bos niet meer”.
Het competentie gericht leren (CGL); Er wordt verwacht dat de cursisten zelfstandig of in groepjes
werken, dat valt hen tegen.
Er is gebrek aan begeleiding vanuit school.
Omgevingsfactoren
De reistijd voor cursisten; ze vinden het reizen vaak een probleem en kunnen het eigenlijk niet
opbrengen.
De cursist zit zijn leerplicht uit; de cursist heeft zijn leerplichttijd uitgezeten en is toen vertrokken.

3.2.3 De oorzaken van voortijdig schoolverlaten volgens de cb’ers
In deze subparagraaf staan de oorzaken volgens de cb’ers van vsv.
Persoonlijke factoren

Gezin en thuissituatie

De cursisten maken soms een verkeerde
beroepskeuze;
De cursisten kunnen het niveau niet aan;
De beperkingen van een cursist;
Het niet weten welke opleiding bij hen past.
Schoolfactoren
De overgang van het vmbo naar het mbo is
voor cursisten een (te) grote stap;
Het Competentie Gericht Leren (CGL);
De opleidingen schieten te kort in het organiseren van voorbereidende activiteiten;
De intake is te minimaal;
Er is geen passende begeleiding voor
individuele problemen;
Er wordt te laat ingegrepen;
Er is te weinig betrokkenheid en positieve
drive van individuele docenten;
Leerlingen moeten het teveel zelf uitzoeken.

Verslaving;
Thuissituatie;
De ouders zijn te weinig betrokken.

Omgevingsfactoren
Op basis van extrinsieke motivatie zich
inschrijven voor een opleiding;
Vsv is meestal een combinatie van
factoren.

In de bovenstaande tabel is puntsgewijs weergegeven welke oorzaken volgens de cb’ers leiden tot
vsv. Hieronder worden per factor de bovenstaande punten nader uitgewerkt om een beter beeld te
krijgen wat de reden is dat de cb’ers die punten toeschrijven aan de oorzaken van vsv.
Persoonlijke factoren
De cursisten maken soms een verkeerde beroepskeuze; hier komen ze dan bijvoorbeeld tijdens hun
stage achter. De opleiding is niet wat ze er van verwacht hadden;
De cursisten kunnen het niveau niet aan; het niveau van de opleiding is te hoog;
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De beperkingen van een cursist; met name storingen in het autistisch spectrum, maar ook
leerproblemen;
Het niet weten welke opleiding bij hen past; ze hebben geen duidelijke interesse voor een richting;
Gezin en thuissituatie
Verslaving
Thuissituatie; er zijn problemen thuis;
De ouders zijn te weinig betrokken; ouders zijn te weinig betrokken bij het wel en wee van de
individuele leerling.
Schoolfactoren
De overgang van het VMBO naar het MBO; dit is voor cursisten een (te) grote stap;
Het Competentie Gerichte Leren (CGL); hier zijn lang niet alle cursisten toe in staat. De eisen en
verwachtingen van de opleiding en docenten met betrekking tot. het competentiegericht leren
stroken niet met het puberbrein en ontwikkelingsfase van de doelgroep;
De opleidingen schieten te kort in het organiseren van voorbereidende activiteiten; om zo duidelijk
beeld en informatie te geven over inhoud van de opleiding, bijv. te minimale en globale informatie
op internet, boekjes en open dagen;
De intake is te minimaal; het voeren van een intakegesprek en intaketesten (Nederlands en rekenen)
is te minimaal;
Er is geen passende begeleiding voor individuele problemen; opleidingen zijn niet in staat of
schieten te kort in een juiste en passende begeleiding bij individuele problemen op het gebied leren,
gedrag of andere zaken;
Er wordt te laat ingegrepen; te laat ingrijpen met begeleiding van leerling wanneer iets niet goed
gaat in de opleiding;
Er is te weinig betrokkenheid en positieve drive van individuele docenten;
Leerlingen moeten het teveel zelf uitzoeken; hierdoor voelen zich aan hun lot overgelaten.
Omgevingsfactoren
Op basis van extrinsieke motivatie zich inschrijven voor een opleiding; zoals het behalen van een
diploma;
Vsv is meestal een combinatie van factoren.

3.2.4 De oorzaken van voortijdig schoolverlaten volgens de smw’ers
In deze subparagraaf volgen de oorzaken van vsv volgens de smw’ers.
Persoonlijke factoren
De cursisten maken een verkeerde
studiekeus.

Schoolfactoren

Gezin en thuissituatie
Grote zorg voor het gezin;
Schulden;
Huisvesting;
Opvoedingsproblemen.
Omgeving

Cursisten worden verkeerd voorgelicht
op het vmbo

De cursisten die al te maken hebben met
hulpverlening.

In de bovenstaande tabel is puntsgewijs weergegeven welke oorzaken volgens de smw’ers leiden tot
vsv. Hieronder worden per factor de bovenstaande punten nader uitgewerkt om een beter beeld te
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krijgen wat de reden is dat de smw’ers die punten toeschrijven aan de oorzaken van vsv. Wat
opvallend is, is dat de antwoorden van de smw’ers gering zijn in vergelijking met die van de andere
begeleiders. Dit komt doordat wij maar twee smw’ers geïnterviewd hebben en van de andere
begeleiders vier.
Persoonlijke factoren
Cursisten maken een verkeerde studiekeus; het kan zijn dat jongeren een studiekeuze maken op
verkeerde gronden. Dat ze voor een opleiding kiezen omdat hun vriend of vriendin dit ook doet, of
omdat een van de ouders dit ook heeft gedaan.
Gezin en thuissituatie
Grote zorg voor het gezin; het kan zijn dat een cursist een grote zorgrol op zich heeft genomen.
Bijvoorbeeld zorgen voor een zieke ouder, jongere broertjes en/ of zusjes, of is zelf jong ouder
geworden (tienermoeder);
Schulden; dit kan er voor zorgen dat de cursist zich op andere zaken moet concentreren in plaats van
op de opleiding;
Huisvesting; dit kan er voor zorgen dat de cursist zich op andere zaken moet concentreren in plaats
van op de opleiding;
Opvoedingsproblemen; er kunnen conflicten en ruzies zijn tussen de cursist en zijn
ouders/opvoeders.
Schoolfactoren
De cursisten worden verkeerd voorgelicht op het vmbo; de informatie die ze op het vmbo krijgen
sluit niet volledig aan op hoe de opleiding er werkelijk uitziet.
Omgevingsfactoren
De cursisten die al te maken hebben met hulpverlening; zij zijn bezig eerst andere zaken op orde te
krijgen waardoor de opleiding niet op de eerste plaats staat.

3.3 De oorzaken van voortijdig schoolverlaten vanuit onze visie
In paragraaf 3.3.1. wordt puntsgewijs weergeven welke oorzaken volgens ons te maken hebben met
vsv. De oorzaken zullen onderverdeeld worden in persoonlijke factoren, gezinsfactoren, schoolfactoren en omgevingsfactoren.

3.3.1 Oorzaken bij voortijdig schoolverlaten vanuit onze visie
Als wij aan vsv denken dan denken wij aan jongeren onder de achttien jaar die om verschillende
redenen stoppen met de opleiding en tot hun 23ste niet starten met een nieuwe opleiding. Wij
denken dat er verschillende oorzaken zijn die een rol spelen bij vsv. De verschillende oorzaken
kunnen zijn:
Persoonlijke factoren
Motivatie
Leerproblemen
Gedrag
Leeftijd
Keuzeprobleem
Gezinsfactoren

(De cursist heeft geen zin om naar school te gaan, is
ongeïnteresseerd en wil liever lol maken)
(De cursist heeft dyslexie of andere beperkingen om te leren)
(De cursist verstoort de orde in de klas)
(De cursist is te jong om een weloverwogen keuze te maken)
(De cursist weet niet wat hij wil gaan doen)
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Thuissituatie

Opvoedingsstijl
SES
Geen voorbeeld

Afkomst/cultuur (subcultuur)
Schoolfactoren
Relatie tussen de leerlingen
Keuzeprobleem
Omgevingsfactoren
Verkeerde omgeving
Peergroup
Willen werken

(De cursist heeft ruzie met zijn ouders of de ouders van de cursist
zijn gescheiden. De cursist moet zorg dragen voor zijn ouders of
voor eigen kind (tienerouder))
(De cursist is niet gewend om te gaan met grenzen)
(De ouders van de cursist zijn onder andere laag opgeleid)
(De cursist heeft geen ouders, broer/ zus, familie lid etc. die ook
verder heeft geleerd of die de cursist motiveert om verder te
leren)
(De cursist spreekt thuis zijn moedertaal)
(De cursist wordt gepest door medecursisten)
(De (voor)opleiding geeft geen goede voorlichting aan cursisten)
(De cursist groeit op in een omgeving met criminaliteit,
vandalisme)
(De druk van de groep vrienden van de cursist is hoog. Spijbelen
kan een gevolg zijn)
(De arbeidsmarkt daagt de cursist uit om te gaan werken)

3.4 Tussenconclusie
In het literatuuronderzoek hebben wij onderzoek gedaan wat de voornaamste oorzaken zijn van vsv.
Volgens Eimers (2006) is vsv te onderscheiden in twee groepen. We hebben te maken met klassieke
risicoleerlingen en de geruisloze risicoleerlingen. Binnen deze groep leerlingen kunnen we de
oorzaken van vsv onderscheiden in vier factoren, namelijk: persoonlijke factoren, gezins- en
thuissituatie, omgevingsfactoren en schoolfactoren. Eén van de belangrijkste factoren die tijdens het
literatuuronderzoek naar voren kwam is de lage SES waar een jongere mee kan opgroeien.
Naast het gebruik van literatuur over de oorzaken van vsv is er in het interview gevraagd welke
oorzaken de begeleiders linken aan vsv. Wat opvalt is dat de begeleiders veelal factoren benoemen
die overeenkomen met de factoren uit de literatuur. De belangrijkste factor die de begeleiders
benoemen is dat cursisten een verkeerde studiekeuze maken. De begeleiders koppelen de verkeerde
studiekeus van de cursisten aan een te jonge leeftijd, niet weten wat ze willen en zich niet voldoende
georiënteerd hebben op de verschillende opleidingen. Ook benoemen sommige begeleiders dat de
thuissituatie en het schoolklimaat een rol kunnen spelen bij vsv.
Tijdens het literatuuronderzoek is gebleken dat er op alle vier de factoren oorzaken te benoemen zijn
en dat deze factoren ook allemaal naar voren kunnen komen bij vsv. Sommige begeleiders
daarentegen leggen het probleem veelal neer bij de cursisten zelf. De oorzaken van vsv worden
minder neergelegd bij het gezin of de school (dat is uit de uitkomsten gebleken). Uit
literatuuronderzoek is echter gebleken dat het gezin of de school een grote invloed kan hebben op
vsv. Als er veel problemen binnen het gezin zijn, bijvoorbeeld echtscheiding, kan dat een grote
invloed hebben op de jongeren. De jongeren moeten omgaan met iets wat zij (nog) niet kunnen.
Ook school heeft een degelijke invloed op vsv. De overgang van vmbo naar mbo verloopt vaak nog
steeds moeizaam. Veel jongeren vallen mede daarom in het eerste jaar van het mbo uit. Ook kan het
schoolklimaat niet optimaal zijn voor jongeren om zich te ontwikkelen. Hierdoor worden de jongeren
als ware uit het onderwijs geduwd.
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Naast dat er door de begeleiders vooral gekeken wordt naar de persoonlijke factoren die leiden tot
uitval wordt er ook minder onderscheid gemaakt tussen klassieke risicoleerlingen en geruisloze
risicoleerlingen. Eimers (2006) doet dit juist wel omdat er verschillende oorzaken spelen bij deze
twee groepen en ze zeker te onderscheiden zijn. Hij geeft ook aan dat de aanpak bij deze
risicojongeren kan verschillen.
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Hoofdstuk 4: Welke begeleiding kunnen studieloopbaanbegeleiders,
trajectbegeleiders, cursistbegeleiders en schoolmaatschappelijk werkers gaan
inzetten?
In dit hoofdstuk beschrijven we, aan de hand van de tussenconclusies die voortgekomen zijn uit
deelvraag één en deelvraag twee, welke begeleiding de verschillende begeleiders en de smw’ers
anders kunnen gaan inzetten. In paragraaf 4.1 zullen we de gewenste situatie vanuit de
verbeterpunten die voortgekomen zijn uit de interviews weergeven. Er kwamen verschillende
verbeterpunten naar voren. Wij hebben er echter voor gekozen om de verbeterpunten die aansluiten
op dit onderzoek op te pakken en uit te werken. De overige verbeterpunten zijn terug te lezen in
onder andere de tussenconclusies.
In paragraaf 4.2 worden de mogelijkheden en belemmeringen weergegeven over de gewenste
situatie voor de verschillende begeleiders. In paragraaf 4.3 wordt weergegeven op welke manier de
begeleiders volgens ons de gewenste situatie kunnen bewerkstelligen.

4.1 De gewenste situatie
4.1.1 De gewenste situatie voor de studieloopbaanbegeleiders
Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat sommige slb’ers signalen wel oppakken, maar niet
altijd tijdig doorspelen naar de tb’er. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze de problemen graag zelf willen
oplossen. Het risico wat kan ontstaan, is dat cursisten te laat worden doorverwezen naar de tb’er. Dit
kan er voor zorgen dat een cursist al met één been buiten de opleiding staat.
Wat ook naar voren kwam is dat er ook een groep slb’ers is die juist weer te vroeg doorverwijst naar
de tb’er. Zij verwijzen bij de eerste signalen vaak direct door en kijken daarbij minder naar welke
begeleiding zij zelf nog kunnen inzetten. Het is van belang dat er één manier van signaleren
neergezet wordt. De slb’ers gaan met de signalen aan de slag en kijken of ze zelf de begeleiding
kunnen bieden mits dat binnen hun takenpakket valt dat is vastgesteld door het Nova College. Zijn de
signalen complex en kunnen slb’ers niet de begeleiding geven die een cursist nodig heeft dan moet
een slb’er doorverwijzen naar de tb’er.

4.1.2 De gewenste situatie voor de trajectbegeleiders
Tijdens de interviews gaven de tb’ers aan dat ze graag meer tijd willen hebben voor hun coachende
rol richting de slb’ers. Als er meer tijd is voor coaching kan een tb’er de slb’er ‘beter’ begeleiden in de
functie die zij hebben. De gewenste situatie is dat deze tijd voor de tb’ers gecreëerd wordt.

4.1.3 De gewenste situatie voor de cursistbegeleiders
Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat de samenwerking met de verschillende begeleiders
en de smw’ers die wij hebben geïnterviewd niet altijd aanwezig is. Ze hebben contact wanneer dat
nodig is en het contact dat er is verloopt goed. De cb’ers geven ook aan dat ze ook niet meer contact
hoeven te hebben. Daarnaast is uit onderzoek naar de tevredenheid van cursisten over het
heroriëntatietraject gebleken dat de cursisten positief zijn over het heroriëntatietraject (zie bijlage
3). De cursisten komen bij het heroriëntatietraject terecht als slb’r en tb’r tot de conclusie zijn
gekomen dat de cursist kampt met een keuzeprobleem. Onderzoek onder 74 cursisten die het
heroriëntatietraject in schooljaar 2009-2010 hebben doorlopen bevestigd dat: de meerderheid van
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hen (80%) geeft aan dat het voortijdig stoppen met de opleiding vooral gerelateerd is aan één
van beide (of beide) volgende aan keuzeproblemen gerelateerde redenen:
De cursisten beginnen met een verkeerd beroepsbeeld aan de opleiding (zie bijlage D);
De cursisten hadden iets totaal anders van de opleiding verwacht (zie bijlage D).
Bij het heroriëntatietraject worden de problemen aangepakt en voor de cursisten voldoende
opgelost. Hierdoor zijn de cursisten positief over dit heroriëntatietraject (zie bijlage C)
Op dit moment is er geen concreet punt te benoemen binnen het heroriëntatietraject om een betere
gewenste situatie te behalen. De cb’ers leveren volgens de cursisten goed werk en de samenwerking
die er onderling is verloopt goed.

4.1.4 De gewenste situatie voor de schoolmaatschappelijk werkers
De gewenste situatie is dat het SMW bekend wordt onder de cursisten, zodat de cursisten weet
hebben van wat het SMW inhoudt, wie de smw’ers zijn en waarvoor ze bij het SMW terecht kunnen.
Een van de punten die binnen het SMW verbeterd zou kunnen worden, is dat het SMW
toegankelijker wordt voor cursisten. De smw’ers hebben zelf aangegeven dat dit gerealiseerd kan
worden met onder andere een spreekuur. Op deze manier kunnen cursisten ook zelf contact op
nemen met het SMW, als zij hier behoefte aan hebben.
Om het voor cursisten nog toegankelijker te maken denken wij dat gebruik maken van de media ook
hieraan kan bijdragen. Met de media bedoelen wij onder andere internet, SMS14, email en MSNmessenger15.
Als laatste is het van belang dat smw’ers zich in het begin van het schooljaar persoonlijk voorstellen
aan de cursisten en uitleggen wat het SMW inhoudt. Hierdoor krijgen cursisten een beeld van het
SMW.

4.2 De mogelijkheden en belemmeringen van de gewenste situatie
4.2.1 De mogelijkheden en belemmeringen bij de studieloopbaanbegeleiders
Wij denken dat het van belang is dat de begeleiders kunnen signaleren om op langere termijn vsv
terug te kunnen dringen.
Wat is signaleren?
Volgens Scholte & van Splunteren (2007) wordt er onder signaleren de volgende drie punten
verstaan. Namelijk:
1.) Het opvangen en betekenis toekennen aan gebeurtenissen die mogelijk een negatieve
invloed kunnen hebben op de sociale omstandigheden van bijvoorbeeld een cursist (Scholte
& van Splunteren, 2007, p. 19). Onder sociale omstandigheden verstaan wij onder andere
slechte huisvesting, beperkingen, gezondheid en een lage SES.
2.) Daarnaast is signaleren direct en indirect gericht op verbetering van de situatie, in dit geval
cursisten.
3.) Als laatste is signaleren een systematisch proces. In paragraaf 4.3.1 zullen wij een voorbeeld
neerzetten van een systematisch proces.

14
15

Sms: Short Message Services (korte- berichtenservice)
MSN- messenger: Micosoft Network, een gratis chatprogramma
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Signaleren is een vorm van preventie en is een middel om ‘problemen’ vroegtijdig in kaart te
brengen. Met begeleiders worden hier vooral de slb’ers bedoeld. Zij zijn de eerste contactpersoon
van de cursisten en zijn daarnaast ook de eerste lijn binnen de zorgstructuur van het Nova College. Zij
signaleren de eerste signalen en moeten dan actie ondernemen.
De mogelijkheden:
De slb’er bezitten basisvaardigheden om te kunnen signaleren. Hier kunnen ze gebruik van
blijven maken;
Signaleren is een vorm van preventief werken en op lange termijn kan het vsv terug dringen;
Het Nova College kan gebruik maken van de smw’ers. Het SMW heeft als taak dat zij
cursisten begeleiden, maar kan daarnaast ook zijn voor de verschillende begeleiders. Zij
kunnen onder andere de slb’er bijstaan en begeleiden om op een efficiënte manier te gaan
signaleren.
De belemmeringen:
De slb’ers hebben te weinig uren om naast de taken die zij al hebben ook nog eens efficiënt
te gaan signaleren. Daarnaast zal mogelijke bijscholing ook extra tijd vragen.

4.2.2 De mogelijkheden en belemmeringen bij de trajectbegeleiders
Een van de taken van tb’er is het coachen van de slb’ers. De tb’ers gaven aan dat ze vinden dat er
voor hen te weinig tijd is om de slb’ers goed te kunnen coachen. Meer tijd voor het coachen van de
slb’ers kan een positief effect hebben op het signaleringsproces van de slb’ers.
De mogelijkheden:
De tb’ers hebben op dit moment al de taak om te coachen. Ze weten hoe ze de slb’ers
moeten coachen;
Als er in de toekomst extra tijd gecreëerd wordt kunnen zij de slb’ers ‘beter’ coachen. Het
effect zou kunnen zijn dat er voorkomen kan worden dat cursisten voortijdig uitvallen of te
snel bij de tb’er terecht komen.
De belemmeringen:
De tb’ers hebben op dit moment een beperkt aantal uur om te coachen;
De tb’ers zitten vaak niet op dezelfde afdeling als de slb’ers. Hierdoor hebben ze niet direct
zicht op wat er speelt.

4.2.3 De mogelijkheden en belemmeringen bij de cursistbegeleiders
De cb’ers zijn volgens ons al goed op weg. Het heroriëntatietraject sluit volgens ons aan bij de
wensen en mogelijkheden van de cursisten. Uit onderzoek (zie bijlage C)is gebleken dat de cursisten
zelfs zeer positief zijn over het heroriëntatietraject. Omdat het traject goed verloopt en het beoogde
doel wordt behaald denken wij dat het niet nodig is om hier op dit moment verder op door te gaan.
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4.2.4 De mogelijkheden en belemmeringen bij de schoolmaatschappelijk werkers
Het is belangrijk dat het SMW voor cursisten zo toegankelijk mogelijk wordt. De smw’ers gaven aan
dat een spreekuur hierbij helpend kan zijn. Daarnaast denken wij dat het gebruik van mediamiddelen
en het persoonlijk voorstellen door de smw’ers kan helpen om het SMW toegankelijker te maken
voor cursisten.
De mogelijkheden:
Als het spreekuur gerealiseerd wordt kan dat er voor zorgen dat cursisten eerder bij het
SMW komen met hun problemen en niet pas als ze al met één been buiten de opleiding
staan;
Met een spreekuur vergroot je voor cursisten de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan met
hun persoonlijke strubbelingen, zowel binnen als buiten de opleiding;
Een algemeen e-mailadres voor het SMW zou ook uitkomst kunnen bieden. Hiermee kunnen
cursisten zelf contact opnemen met het SMW waardoor de cursist dus niet per definitie
afhankelijk is van slb’er, tb’er of casemanager;
Smw’ers moeten zo dicht mogelijk aansluiten op de doelgroep. In deze doelgroep wordt er
veelal gebruikt gemaakt van sociale media als twitter16, facebook17 en msn. Het is van belang
dat het SMW daar op aansluit.
De belemmeringen:
Het SMW zou beter gefaciliteerd moeten worden dan nu het geval is. Hiermee bedoelen we
onder andere: een geschikte gespreksruimte en een wachtruimte. Hier zal geld beschikbaar
voor moeten zijn;
De huidige zorgstructuur zorgt er op dit moment voor dat cursisten niet zelfstandig contact
op kunnen nemen met het SMW. Gegeven de huidige zorgstructuur moet dit altijd via de
slb’er, tb’er en cm’er lopen. Er zal dus op papier en in de praktijk iets moeten veranderen
binnen de huidige zorgstructuur;
Er kan te weinig tijd zijn om de voorstelronde te organiseren omdat er meerdere eerstejaars
groepen zijn. Dit vergt veel tijd van een smw’er en deze tijd is er vaak niet.

4.3 Praktische uitwerking van de gewenste situatie
4.3.1 Uitwerking gewenste situatie studieloopbaanbegeleiders
Zoals in paragraaf 4.2.1 staat weergegeven zullen wij in deze paragraaf een systematisch proces
gaan beschrijven welke een hulpmiddel kan zijn bij het preventief signaleren door slb’ers.
Voor dit systematisch proces hebben wij gebruik gemaakt van het boek Opgelet! (2007). Hierin staat
een zes stappenplan beschreven hoe maatschappelijk werkers kunnen signaleren. Dit plan is
specifiek voor maatschappelijk werkers opgezet en daarom niet in zijn geheel bruikbaar voor de
slb’ers. Daarom hebben wij er voor gekozen een soortgelijk stappenplan te ontwerpen dat concreet
bruikbaar is voor de slb’ers.

16
17

Twitter: een internetdienst waarbij gebruikers korte berichtje kunnen publiceren.
Facebook: Een sociale netwerk site, waar gebruikers een profiel kunnen aanmaken.
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4.3.1.1 Stappen:”signaleren per stap”

Stap 1 Signalen opvangen
Slb’ers hebben regelmatig contact met cursisten zowel binnen als buiten de lessen. Daarnaast is de
slb’er het eerste aanspreekpunt voor een cursist als er iets is waar hij tegen aan loopt. Ook ouders
kunnen contact opnemen met de slb’er en andersom. Het is van belang dat de slb’ers de signalen
opvangen die door cursisten en/of ouders worden gegeven. Een hulpmiddel om deze signalen op te
vangen en eenvoudig te registreren is een signaleringsformulier. Dit is te vinden in paragraag 4.1.3.2.
Stap 2 Analyseren
De slb’er moet nu gaan kijken naar wat er volgens hem speelt in de context van de cursist en naar de
ernst en omvang van het signaal. Ook kan de slb’er het cursistendossier er op na slaan om te zien of
er in de aanmelding/intake gegevens van de vooropleiding staat die zijn opgevangen signaal kunnen
bevestigen.
Stap 3 Beslissen
De vraag die de slb’er op dit moment aan zichzelf moet stellen is of hij de cursist nog de juiste
begeleiding kan bieden en daarbij niet buiten zijn takenpakket treedt. Als een slb’er geen adequate
begeleiding kan bieden moet een slb’er bekijken of overleggen met de tb’er of er actie ondernomen
moet worden en hoe hierin de taken verdeeld worden.
Stap 4 Actie
Als de tb’er aangeeft dat er actie ondernomen moet worden, dan moet de cursist doorverwezen
worden naar de tb’er. Ook als een slb’er zelf de ernst en de omvang van het signaal te groot vindt
en/of het buiten zijn takkenpakket valt, dan is het van belang dat de slb’er de cursist direct
doorverwijst naar de tb’er. Eventueel kan er contact opgenomen worden met het SMW om de
signalen te bespreken en te overleggen welke stappen de slb’er kan nemen.
Stap 5 Evalueren
Dit vindt plaats tussen de slb’er en de tb’er. Er wordt kort terug gekeken op hoe het proces en de
actie zijn verlopen en of er mogelijke verbeterpunten zijn.
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4.3.1.2 Signaleringsformulier “Preventief signaleren”
(Gebaseerd op: Opgelet! Systematisch signaleren, 2007, p 67)
Naam van de cursist:
Naam van de slb’er:

Datum:

1 kruis aan: het signaal heeft met het volgende te maken:
o
o
o
o
o
o
o

Schulden
Huisvesting
Niet lekker in je vel zitten
Verslaving
Depressie
Relaties met andere cursisten
Relatie met de ouders

o Relatie met docenten
o Relatie met de opleiding zelf
o Gezondheid van cursist
o De cursist wil gaan werken
o De cursist wil stoppen met de opleiding
o Anders:______________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

2 Geef een korte beschrijving van het opgevangen signaal:

3 Is het signaal vaker gesignaleerd:
o Ja
o Zo ja, hoe
vaak?_____________________________________________________

o

nee

o Door wie?
o Door mijzelf
o Door iemand anders nl:____________________________________________
_______________________________________________________________

4 Te ondernemen actie
o Contact op nemen met de tb’er
o Contact opnemen met de smw’er
o Contact opnemen met ouders van de cursist
o Anders nl:_______________________________________________________________________

5 Ruimte voor toelichting
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4.3.2 Uitwerking gewenste situatie trajectbegeleiders
De gewenste situatie voor de tb’ers is dat er meer tijd gecreëerd wordt voor hun coachende rol naar
de slb’ers toe. Wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om meer tijd te creëren voor de
coachende rol is dat er een andere ordening van taken komt bij de tb’ers. Op dit moment wordt er
veel tijd besteedt door de tb’ers aan het begeleiden van cursisten. De tb’ers zouden hier graag nog
meer tijd voor willen. Ons inziens is het efficiënter als de tb’er in plaats van individuele begeleiding
van cursisten meer tijd investeert in het coachen van slb’ers. Hierdoor zullen de slb’ers meer in hun
rol gaan zitten waardoor ze preventief kunnen gaan signaleren. Hierdoor zullen er minder
verwijzingen plaatsvinden.

4.3.3 Uitwerking gewenste situatie cursistbegeleiders
Zoals in paragraaf 4.1.3 al is weergegeven zijn de cb’ers volgens ons op de juiste manier bezig. De
cursisten die het heroriëntatietraject hebben doorlopen zijn hier erg positief over. Daarom hebben
wij ervoor gekozen op dit moment niets te veranderen binnen de cursisten begeleiding van het
Pluspunt. Het is wel belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen en de maatschappelijke veranderingen
in de gaten houden en daar op aansluiten.

4.3.4 Uitwerking gewenste situatie schoolmaatschappelijk werkers
Om het SMW binnen het Nova College toegankelijker te maken, kunnen zij aan de slag gaan op
verschillende manieren. De volgende opties kunnen volgens de smw’ers helpen om er voor te zorgen
dat de drempel naar het SMW voor een cursist lager wordt:
4.3.4.1 Een spreekuur
Zoals eerder al vermeld is gaven de smw’ers aan dat ze het prettig zouden vinden als ze de
mogelijkheid krijgen om een spreekuur te organiseren. Het is volgens ons ook belangrijk om een
spreekuur te creëren voor de cursisten. Met een spreekuur krijgt een cursist de mogelijkheid om
zelfstandig naar het SMW te stappen zonder dat daar de slb’er, de tb’er en/of cm’er daar bij komt
kijken.
Volgens ons zou een spreekuur op de volgende manieren kunnen worden georganiseerd binnen het
SMW van het Nova College:
Een vaste dag en tijdstip per week
Het SMW kan er voor kiezen om één dag per week, bijvoorbeeld de dinsdag te reserveren om een
spreekuur te organiseren. Het spreekuur zou dan bijvoorbeeld anderhalf uur kunnen duren. Wat ook
een mogelijkheid kan zijn is dit spreekuur op twee dagen te organiseren maar dan bijvoorbeeld één
uur per dag. Hierdoor hebben de cursisten meerdere mogelijkheden om naar het SMW te stappen.
Het kan voor komen dat de tijd die voor het spreekuur gereserveerd is, door de cursisten niet
optimaal wordt benut. Smw’ers kunnen dan in deze tijd ook aan de slag gaan met andere (praktische)
taken.
De ruimte voor het spreekuur
Het is belangrijk om een vaste ruimte voor het spreekuur ter beschikking te stellen. Dit zorgt voor
vastigheid en veiligheid bij de cursisten. Het is ook van belang dat de ruimte uitnodigend is en een
prettige sfeer heeft. Wij denken dat dit heel eenvoudig te realiseren is door een leuk kleurtje aan de
muur en banken waar zowel de cursisten als de smw’ers ‘relaxed’ op kunnen zitten. Op deze manier
wordt de ruimte voor cursisten ook een aantrekkelijke ruimte in plaats van een ‘klein gesprekshok’.
Wat hierbij ook nog van belang is, is dat de ruimte voor het spreekuur zich op een plek bevindt
waarbij de cursist niet zichtbaar is voor andere cursisten en docenten.
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Een mogelijke wachtruimte voor de cursisten
Als een cursist niet direct bij het SMW terecht kan omdat een andere cursist op dat moment in
gesprek is, is het van belang dat een cursist in een andere ruimte kan wachten. Dit zou bijvoorbeeld
een ruimte kunnen zijn in de buurt van de gespreksruimte. (In deze ruimte zou een cursist
bijvoorbeeld wat kunnen gaan lezen in een tijdschrift gericht op de doelgroep).
Waar ook op gelet moet worden is dat de ruimte voor de wachtruimte op een zodanige plek zit zodat
de cursist niet zichtbaar is voor andere cursisten en docenten.
Middelen voor het spreekuur
Om een cursist toch een beetje op zijn gemak te laten voelen is het prettig als een smw’er een kopje
koffie, thee of water aan kan bieden. Daarnaast denken wij dat het helpend is als er folders liggen
over organisaties en instanties in de buurt. Als het nodig is kan een smw’er deze tijdens het gesprek
laten zien waardoor cursisten een beeld kunnen vormen waarover de smw’er het heeft bij
bijvoorbeeld een doorverwijzing. Een ander idee kan ook zijn dat er een computer beschikbaar is
binnen de ruimte. De smw’er kan dan de website van een organisatie of project aan de cursist laten
zien.
4.3.4.2 Media
Een ander optie die er voor kan zorgen dat het SMW toegankelijker wordt is bijvoorbeeld het gebruik
van mediamiddelen.
Gebruik maken van de website van het Nova College
Op dit moment ziet de website van het Nova College er overzichtelijk uit. Een aanvulling zou kunnen
zijn dat er een link komt waarmee een cursist terecht komt op de pagina van het SMW. Op deze
pagina kan in het kort uitgelegd worden wie de smw’ers zijn, wat de smw’ers doen en op welke
manier zij te bereiken zijn. Tevens kan er op deze site het algemeen e-mailadres en de chatbox
geïntegreerd worden.
Gebruik maken van een algemeen SMW e-mailadres
Op dit moment kunnen cursisten zelf geen contact opnemen met het SMW. Door een algemeen emailadres in te voeren kunnen cursisten de vraag die zij hebben mailen naar het SMW. Het SMW kan
hier dan per mail op reageren en zo nodig een afspraak maken met de cursist. De cursist kan een
mail sturen naar de smw’er van zijn locatie. Een mogelijk email adres kan bijvoorbeeld zijn:
smwbeverwijk@novacollege.nl; smwhaarlem@novacollege.nl.
Gebruik maken van MSN messenger (chatbox)
Hier zouden cursisten anoniem vragen aan de smw’er kunnen stellen. Tijden de openingstijden van
deze chatbox kan een cursist live chatten met een smw’er. Voor cursisten kan dit de toegankelijkheid
vergroten, omdat het voor hen een eenvoudig communicatiemiddel is. Een smw’er zou in het chat
gesprek kunnen afwegen of een cursist gebaat is aan bij een face to face gesprek.
Gebruik maken van posters
Om meer bekendheid te creëren onder de cursisten zou men gebruik kunnen maken van pakkende
posters. Slogans die cursisten aan het nadenken zetten, maar ook herkenbaar voor hen zijn.
Daarnaast zou er op vermeld moeten worden waar en bij wie zij terecht kunnen. Daarnaast zou men
kunnen denken aan het plaatsen van een QR-code18 op de poster. De cursisten kunnen een foto
18

QR- code: Een 2 dimensionaal streepjescode die gebruikt wordt in tijdschriften, op bushaltes en e-tickets van
de NS.
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maken van de QR- code met hun mobiele telefoon. Zij krijgen dan een verborgen extra informatie te
zien. In dit geval de webpagina van het SMW van het Nova College.

4.4 Tussenconclusie
Aan de hand van de tussenconclusies van deelvraag één en twee hebben we deze derde deelvraag
kunnen beantwoorden. Hierin hebben we gezien dat het voor het Nova College op dit moment van
belang is aan de slag te gaan met de slb’ers en de smw’ers als we het hebben over het preventieve
maatregelen gericht op het voorkomen van vsv.
Uit de voorgaande hoofdstukken waarin wij deelvraag één en twee beantwoord hebben, hebben wij
opgemaakt dat de cb’ers al goed op weg zijn. Zoals we in dit hoofdstuk al eerder hebben vermeld zijn
de cursisten die hun heroriëntatietraject afronden heel erg tevreden over de aanwezige begeleiding.
Wij denken dat het van belang is dat de cb’ers zo door blijven gaan, dat zij in ontwikkeling blijven en
de maatschappelijke veranderingen in de gaten houden en daar in meebewegen.
Bij de tb’ers hebben we het vooral over meer tijd voor hun coachende rol ten opzichte van de slb’ers.
Wij hebben er in dit hoofdstuk dan ook voor gekozen om een praktische uitwerking te schrijven voor
de slb’ers en de smw’ers omdat hier immers de meeste verbeterpunten naar voren kwamen. Wij
hebben geprobeerd praktische handvatten te geven aan de slb’ers voor hun begeleidende rol op het
punt van preventief signaleren. Voor de smw’ers hebben wij ons gericht op het organiseren van een
spreekuur voor cursisten.
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Hoofdstuk 5: Conclusie
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies beschreven. Door middel van de deelvragen
kunnen wij antwoord geven op onze hoofdvraag. De deelvragen zijn beantwoord in hoofdstuk twee,
drie en vier. In deze conclusie zal antwoord gegeven worden op de hoofdvraag, die luidt:
"Hoe kunnen studieloopbaanbegeleiders, trajectbegeleiders, cursistbegeleiders van het Pluspunt en
de schoolmaatschappelijk werkers, voorkomen dat cursisten de opleiding voortijdig dreigen te
verlaten of vanwege een keuzeprobleem naar het Pluspunt worden gestuurd terwijl er in
werkelijkheid sprake is van onderliggende problematiek?”
Omdat de hoofdvraag eigenlijk is op te splitsen in twee delen kiezen wij er voor de hoofdvraag per
deel te beantwoorden. Deze wordt beantwoord in paragraaf 5.1 en 5.2.

5.1 Hoe kunnen slb’ers, tb’ers, cb’ers en smw’ers voorkomen dat cursisten de opleiding
voortijdig dreigen te verlaten?
Het Nova College is al een aantal jaren bezig met het terugdringen van het aantal cursisten die voortijdig stoppen met de opleiding. De begeleiders binnen het Nova College spelen hier een rol in,
omdat zij betrokken zijn bij de cursisten. Uit het onderzoek zijn een aantal conclusies naar voren
gekomen die er voor zorgen dat de begeleiders kunnen bijdragen aan het terugdringen van het
voortijdig verlaten van de opleiding.
De affiniteit met cursisten
Waar wij tijdens dit onderzoek achter zijn gekomen, is dat sommige docenten naast hun rol als
vakdocent hun rol als slb’er erbij krijgen. Uit de interviews is hierover naar voren gekomen dat er een
groep slb’ers is die hun rol als slb’er op een juiste manier uit kunnen voeren en deze rol ook leuk
vinden. Maar daarnaast is er ook een groep slb’ers die deze rol opgedragen krijgt maar hier eigenlijk
helemaal niet op zit te wachten. Deze groep docenten wil vooral hun vak overbrengen en heeft
verder geen affiniteit met de belevingswereld van de cursisten, hun jeugdcultuur en hun
strubbelingen. Dit terwijl het persoonlijke contact met de cursisten in deze fase van hun leven juist
belangrijk is. Het missen van dit persoonlijke contact is een risicofactor bij het vsv.
De doorverwijzing van een cursist kan vlotter
Uit de interviews concluderen wij dat de doorverwijzing van de slb’ers naar de tb’ers soms te traag
gaat. De smw’ers bevestigen dit ook. Zij voegen daar aan toe dat er slb’ers zijn die op de stoel gaan
zitten van de smw’ers en zelf de problemen van de cursist willen oplossen. De slb’ers volgen hier dan
niet de zorgstructuur die door het Nova College is opgesteld. De tb’ers en de smw’ers geven beiden
aan dat het van belang is dat de slb’ers cursisten vlotter doorverwijzen naar de tb’ers. Hierdoor kan
voortijdige uitval wellicht voorkomen of verminderd worden.
Een uniforme aanpak van problemen
Wat wij opvallend vinden is dat de slb’ers aangaven dat de aanpak van problemen van de cursisten
verbeterd moet worden. Hierin zou meer eenheid kunnen zitten onder de slb’ers. Hun aanpak
hiervan zouden ze meer op elkaar moeten afstemmen. Hun argument hiervoor is, is dat de cursisten
recht hebben op de juiste zorg en begeleiding. Deze kunnen zij alleen krijgen als de begeleiding op
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elkaar wordt afgestemd. Een opvallend punt hierbij is dat de begeleiders het wel belangrijk vinden
dat zij een ‘persoonlijk tintje’, zoals de slb’ers dit zelf benoemen, aan de begeleiding moeten kunnen
geven. Ook als de begeleidingsvorm vast komt te staan.
De coachende rol van de tb’ers
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de tb’ers aangeven dat zij meer tijd nodig hebben om de
coachende rol die zij hebben ten aanzien van de slb’ers goed neer te zetten. Op dit moment geven zij
aan dat zij deze tijd niet hebben. Wij concluderen dat de tb’ers veel tijd en energie steken in de
cursisten. Dit is goed alleen schiet hierdoor de coachende rol er bij in. De coachende rol is juist van
belang omdat op deze manier de slb’ers gesteund worden in de begeleidende rol die zij weer
hebben. Het is daarom van belang dat tb’ers prioriteiten gaan stellen. Door middel van coaching
denken zij dat ze de slb’ers beter kunnen begeleiden en cursisten minder snel of juist tijdig
doorverwezen worden naar de tb’er. Dit zou (in)direct een effect kunnen hebben op het
verminderen van voortijdige schooluitval.
Het heroriëntatietraject
Het heroriëntatietraject is een activiteit die in het leven is groepen door het project Aanval op de
Uitval. Dit traject zorgt er voor dat cursisten die willen stoppen met de opleiding en geen startkwalificatie hebben een kans krijgen om zich opnieuw te oriënteren en een keuze te maken voor een
nieuwe opleiding. De cb’ers begeleiden de cursisten in dit traject. Door het heroriëntatietraject
komen cursisten tot een nieuwe keuze en de cb’ers helpen de cursisten bijvoorbeeld bij het plannen
of bij het maken van een plan van aanpak. Cursisten hebben deze extra begeleiding nodig. Het
heroriëntatietraject zorgt er voor dat er minder cursisten voortijdig uitvallen. Meer aandacht voor
een cursist is erg belangrijk en blijkbaar werkt dat efficiënt. Zij houden cursisten binnenboord. Delen
van deze begeleidingsvorm zouden ook ingezet kunnen worden bij onder andere de
studieloopbaanbegeleiding.
Het SMW moeten zich beter gaan profileren
Uit de interviews is gebleken dat de smw’ers zelf ook aan geven dat zij zich beter moeten gaan
profileren. Een van de smw’ers gaf aan dat het SMW meer bekendheid moet krijgen. Begeleiders
moeten eigenlijk niet meer om het SMW heen kunnen. Op dit moment weten sommige begeleiders
en docenten niet eens dat het SMW er is, aldus een smw’er.
De huidige samenwerking tussen de begeleiders
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de begeleiders allen de onderlinge samenwerking over
het algemeen als positief ervaren. Dit zorgt mede voor een positief schoolklimaat zowel onder de
docenten als onder de cursisten. Omdat de onderlinge samenwerking als positief wordt ervaren en
de meeste begeleiders aangeven dat de lijnen onderling kort zijn zullen zij gemakkelijk contact met
elkaar opnemen. Dit heeft ook een positieve uitwerking voor de cursisten, waardoor vsv voorkomen
kan worden.
Nadruk leggen op alle factoren van voortijdig schoolverlaten
In paragraaf 3.2 staat onder andere schematisch weergegeven welke factoren een rol kunnen spelen
bij vsv. Wat opvallend is, is dat de begeleiders de problemen van de cursisten wijten aan persoonlijke
factoren. De cursist is dus verantwoordelijk voor het feit dat hij voortijdig uitvalt. Uit de literatuur
blijkt dat er wel degelijk andere factoren zoals, gezinsfactoren, schoolfactoren en omgevingsfactoren
een rol kunnen spelen waardoor cursisten voortijdig uitvallen. Omdat de begeleiders zich veelal
focussen op de persoonlijke factoren en de begeleiding daar op afstemmen kunnen cursisten
voortijdig uitvallen. Door juist ook de andere factoren er bij te betrekken, wat in de literatuur ook
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aangeraden wordt, kunnen de begeleiders wellicht beter aansluiten op de cursist. Dit kan er voor
zorgen dat een cursist niet voortijdig uitvalt.
Wie is nu de spin in het web?
Een opmerkelijke uitspraak die meerdere keren naar voren is gekomen in de interviews is ‘wij zijn
eigenlijk de spin in het web’. Het opmerkelijke hieraan is dat zowel de slb’ers als smw’ers dit
aangeven. In een van de interviews benoemt een tb’er weer de cm’er als de spin in het web. Wie hier
de werkelijke spin in het web is, is dus onduidelijk. Het is van belang dat er duidelijkheid gaat komen
over wie het overzicht heeft en de zorg werkelijk coördineert.
De intake
Een punt wat wij bij verschillende begeleiders terug hebben gehoord is dat de intake die op dit
moment gehanteerd wordt, volgens hen verbeterd kan worden. Dit terwijl juist de intake het
startpunt is om vsv onder cursisten te voorkomen.
De laatste conclusie: Alle begeleiders zijn het met elkaar eens dat vsv niet volledig is te voorkomen.
Er zal altijd een groep cursisten zijn die wel voortijdig de opleiding verlaat. Wel zijn zij, en ook wij, van
mening, dat de groep cursisten die voortijdig de opleiding verlaat te verkleinen is.

5.2 Hoe kunnen de studieloopbaanbegeleiders, trajectbegeleiders, cursistbegeleiders van
het Pluspunt en de schoolmaatschappelijk werkers voorkomen dat cursisten met een
keuzeprobleem naar het pluspunt worden gestuurd terwijl er in werkelijkheid sprake
is van onderliggende problematiek".
Uit de enquête van het switchpunt (zie bijlage 4) die is afgenomen onder cursisten van het
heroriëntatietraject bij het Pluspunt, komt naar voren dat de cursisten voortijdig uitvallen bij de
opleiding vanwege een verkeerd beroepsbeeld of een verkeerde opleidingsverwachting. Dus de
belangrijkste reden is dat de cursisten bij heroriëntatietraject terecht komen met een
keuzeprobleem. Het heroriëntatietraject is in het leven geroepen om cursisten die kampen met een
keuzeprobleem op te vangen. De cursisten worden hier begeleid om een nieuwe studiekeuze te
maken. Gaandeweg blijkt dat er naast het keuzeprobleem bij de cursisten er ook een kleine groep
cursisten is die kampen met onderliggende problematiek. Het aantal cursisten met onderliggende
problematiek bij het heroriëntatietraject is dus gering. Als deze onderliggende problematiek
gesignaleerd wordt dan wordt het SMW ingeschakeld. Zij kunnen passende begeleiding bieden en
doorverwijzen naar andere professionals als dit nodig is.
In de interviews bevestigen de cb’ers ook dat cursisten vrijwel nooit onnodig naar het
heroriëntatietraject worden doorverwezen. Cursisten waarbij er alleen sprake is van een verkeerde
studiekeuze komen daar goed terecht en worden daar op een persoonlijke manier actief begeleid om
tot een nieuwe en wel passende studiekeuze te komen. De cb’ers geven aan dat er een groep
cursisten is die kampen met onderliggende problematiek. De cb’ers geven aan dat zij dit signaleren
en dan met de cursist in gesprek gaan en zo nodig doorverwijzen naar het SMW.
Wat wij kunnen concluderen is dat de tb’ers in de regel op juiste gronden cursisten doorverwijzen
naar het heroriëntatietraject.
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Hoofdstuk 6: Aanbevelingen
6.1 Aanbevelingen voor het Nova College
Op grond van de resultaten en conclusies die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, komen wij
met de volgend aanbevelingen voor het Nova College:
Selecteren voor de rol van slb’er
Het Nova College kan de docenten gaan selecteren. Op dit moment krijgen docenten de rol als slb’er
toegewezen. Onze aanbeveling is dat er bij docenten gekeken moet worden of een ze affiniteit
hebben met de belevingswereld van cursisten. Als een docent affiniteit heeft met de cursisten en
over de competenties beschikt dan zal een docent geschikt zijn voor de functie slb’er. Zij zouden
eventueel een training kunnen krijgen om de competenties eigen te maken. Als een docent wel de
competenties heeft maar geen affiniteit heeft met cursisten denken wij dat de cursisten niet de
begeleidingen krijgen die zij nodig hebben. Dit is de reden waarom wij het van belang vinden dat het
Nova College docenten gaat selecteren voor de rol van slb’er.
Begeleiding van heroriëntatie deels inpassen in het onderwijs
Wij bevelen het Nova College aan om te kijken naar wat het heroriëntatietraject aanbiedt aan
cursisten. Uit resultaten van een onderzoek onder cursisten is gebleken dat zij enthousiast zijn over
het heroriëntatietraject bij het Pluspunt. Ook viel het ons op dat de cb’ers zeer betrokken waren bij
de cursisten en de cursisten handvatten gaven om bijvoorbeeld om te gaan met plannen of het
schrijven van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Het Nova College vraagt op dit moment veel
aan een cursist, mede door het competentie gericht leren (CGL). Omdat het heroriëntatietraject een
succes is onder cursisten zou het kunnen helpen delen van de begeleiding die binnen het
heroriëntatietraject worden gegeven over te nemen binnen de studieloopbaanbegeleiding.
Het SMW moet zich beter gaan profileren
Wij bevelen aan dat de smw’ers zich beter gaan profileren binnen het Nova College. Als het SMW
meer bekendheid krijgt krijgen de begeleiders, docenten en cursisten een (beter) beeld van wat het
SMW doet. Het SMW hoort binnen de zorgstructuur thuis. Het is daarom van belang dat de
begeleiders weet hebben van het SMW. Hierdoor kan er voorkomen worden dat de problemen van
de cursisten zich opstapelen en dat zij te laat terecht komen bij het SMW. Om er voor te zorgen dat
het SMW meer bekendheid krijgt bij de begeleiders, docenten en cursisten binnen het Nova College
hebben wij in paragraaf 4.3.4 al enkele praktische uitwerkingen gegeven die zij kunnen gaan
oppakken en toepassen. Andere praktische suggesties zijn:
Smw’ers organiseren een kennismakingsmoment met de verschillende begeleiders. Tijdens
dit moment is er uitleg over wie ze zijn, wat ze doen en waar de begeleiders terecht kunnen
als ze problemen signaleren onder de cursisten.
Smw’ers organiseren een training preventief signaleren voor slb’ers. Dit kan een korte
training zijn waarin slb’ers handvatten krijgen om preventief te signaleren. Daarnaast moet
er ruimte zijn om hierover in gesprek te gaan met de smw’ers en de andere slb’ers.
Wij zijn er van overtuigd dat als het SMW zich beter gaat profileren, dus meer bekendheid creëert
binnen het Nova College, dit ook zal zorgen voor een betere toegankelijkheid.
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De smw’ers kunnen meer gebruik gaan maken van methodieken
Op dit moment wordt door de smw’ers veelal eclectisch gewerkt. Wij bevelen aan dat de smw’ers
zich gaan verdiepen in meerdere methodieken gericht op de doelgroep. Doordat de smw’ers meer
methodieken ter beschikking hebben kunnen zij beter bekijken welke (bestaande) methodiek zij
willen gebruiken aan de hand van de vraag van de cursist. De onderstaande methodieken zijn volgens
ons goed bruikbaar in het hulpverleningscontact met jongeren binnen het Nova College. Daarbij
geven wij een aantal literatuurtips
Oplossingsgericht werken; bij deze methodiek richt jij je als hulpverlener niet op de
problemen, maar op de oplossingen. Een literatuurtip voor deze methodiek is:
Oplossingsgerichte therapie in de praktijk door Steve de Shazer (2008).
Muzisch-Agogische Methodiek (MAM); door gebruik te maken van MAM kijk je als
hulpverlener naar welk middel de cursist kan helpen om verder te komen met hetgeen waar
hij tegenaan is gelopen. Deze middelen worden veelal gezocht in de praktische en creatieve
hoek. Een boek wat hierover meer informatie kan geven is: Muzisch-Agogische Methodiek,
een handleiding door Dineke Behrend (2008).
De intake door specialisten
Wij bevelen aan dat het Nova College gaat werken met personen die gespecialiseerd zijn in het
afnemen van intakes. Uit interviews is gebleken dat niet alle begeleiders tevreden zijn over de
huidige intake. Niet iedereen beschikt over de competenties om de intake af te nemen. Daarom
adviseren wij gebruik te gaan maken van personen die gespecialiseerd zijn in onder andere
competentiegericht interviewen (cgi). Door de manier van vragen stellen voorkomt deze methode
dat cursisten gewenste antwoorden geven en haalt onderliggende informatie naar boven. Door deze
manier van intake afnemen kan er voorkomen worden dat cursisten bijvoorbeeld een verkeerde
studiekeus maken of voortijdig de opleiding verlaten.
Ouderparticipatie stimuleren
Op het Nova College zijn ze al bezig om het contact met ouders te intensiveren. Dit doen zij door
onder andere tienminutengesprekken te organiseren. Dit gebeurt op dit moment alleen voor
cursisten onder de achttien jaar.
Wat veelal naar voren is gekomen in dit onderzoek, aangegeven door de begeleiders, is dat de
ouderparticipatie verbeterd moet worden. Ouders kunnen door het Nova College meer betrokken
worden bij het leertraject van hun kind. Het belang hiervan is dat de ouders op de hoogte zijn van
hoe het gaat met hun kind op de opleiding en dat zij zich er meer bewust van worden dat zij hier een
grote rol in kunnen hebben. Een van de redenen van vsv is dat er te weinig betrokkenheid is van
ouders bij de opleiding van hun kind. Het is van belang dat ouders betrokken worden zodat zij hun
kind kunnen stimuleren.
Een positieve ontwikkeling is dat het Nova College op dit moment bezig is om onder ander de
ouderavonden ook te gaan organiseren voor de ouders van cursisten die achttien plus zijn.
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6.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Tijdens de interviews bleek dat de cm’ers een rol spelen bij de doorverwijzing naar bijvoorbeeld het
SMW. In de interviews is naar voren gekomen dat sommige begeleiders vinden dat de cm’ers weg
zouden kunnen. Anderen gaven echter aan dat zij een belangrijke rol hebben, zij zijn ‘de spin in het
web’. Omdat wij de cm’ers niet hebben kunnen interviewen en het onduidelijk is of hun rol binnen
het Nova College moet worden voortgezet, zou het goed zijn dat het Nova College dit verder gaat
onderzoeken. Hierdoor krijgt men zicht op de rol van de cm’ers en kan onderzocht worden wat de
meerwaarde van de cm’ers is.
Wat interessante resultaten kan opleveren is dat ze in een vervolgonderzoek de cursisten er bij gaan
betrekken. Hierdoor krijgt men zicht op de belevingswereld van cursisten. Zij kunnen weergeven wat
zij onder andere vinden van de begeleiding en wat zij nodig hebben. Het Nova College zou hier op
aan kunnen sluiten. Het Nova College sluit dan nog meer aan op de behoeften en wensen van
cursisten. Dit kan van belang zijn om vsv terug te dringen.
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Bijlage A: Casussen
Casus 1: Unit Economie
Cb’er:
Marcel Thiellier
Slb’er:
Els Halfers
Tb’er:
Dorien Veeren
Gegevens van de cursist
Sekse:
Meisje
Leeftijd:
17 bijna 18
Opleiding:
OMO; Ondernemers en Management Opleiding; Verkoper
Thuissituatie: Het meisje is half Nederlands half Marokkaans. Ze lijkt in een identiteitscrisis te zitten.
Overige info Ze heeft en afwijzende, boze houding. Hierdoor had ze moeite bij het vinden van een stage. Toen
ze een stage had moest ze hier stoppen wegens te laat komen en een nukkige, boze houding. In
de lessen functioneerde ze ook moeizaam. Ze heeft aan gegeven de creatieve vakken het leukst te
vinden, maar dit is bij haar houding niet echt terug te vinden.
Ze geeft aan op school regelmatig gepest te zijn omdat ze buitenlandse is. Ze voelt zich ook nu
een buitenbeentje in de klas met allemaal blonde jongelui.
Belemmerende factoren die staan aangegeven op het intakeformulier;
Psychisch;
Geen hulpverlening, maar wel worsteling met de identiteit;
Nederlandse vader, Marokkaanse moeder.
1. Hoe is de aanmelding tot stand gekomen?
Via de Studie & Loopbaan Adviseur
2. Welke informatie was bij de cb’er aan het begin van de begeleiding onbekend?
Dat de cursist worstelde met haar identiteit;
Dat haar stage is afgebroken wegens een onder andere nukkige houding
3. Indien dit bekend was geweest, zou de cursist dan zijn geplaatst in het heroriëntatietraject?
Als duidelijk was dat cursist helemaal niet open stond voor heroriëntatie (of überhaupt ergens voor
open stond), was cursist m.i. naar SMW verwezen of direct naar leerplicht.
4. Welke problematiek speelde er volgens de cb’er:
De gegevens wat in de intake- en aanmeldingsformulier stond klopten. De cb’er heeft de cursist twee
weken gehad en na twee weken is hij gestopt met haar. De cursist wilde helemaal niets en deed ook
niets. De cursist had iets tegen Nederlandse blonde meisjes en dat zei ze ook. De cursist was
compleet afwijzend. De cursist gaf aan dat ze iets wilde doen, letterkunde en franse taal. De cb’er
vond dat prima maar dan moest ze naar het HBO. Hij stelde voor om er samen naar te kijken hoe ze
daar kon komen. ze had een compleet afwijzende houding en wilde niets.
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Casus 2: Unit Techniek
Cb’er:
Slb’er:
Tb’er:

Jorika Bloem
Ab Heirman
Martijn Dufais

Gegevens van de cursist
Sekse:
Jongen
Leeftijd:
18
Opleiding:
Motorvoertuigentechniek (Bol) niveau 2
Thuissituatie: De jongen woont bij beiden ouders en heeft nog een jonger zusje en broertje. Zijn broertje is
autistisch. Dit heeft gevolgen voor de situatie thuis, voor de omgang van de cursist met zijn
broertje en voor de omgang van de cursist met zijn ouders. De heeft aangegeven zich hier niet
gelukkig bij te voelen. Hij heeft het gevoel dat alles goed moet zijn en dat hij niets verkeerd mag
doen ( hij is gezond, dus hij mag niet zeuren heeft zijn vader gezegd) de cursist ervaart spanning
bij de situatie thuis en zit daardoor niet lekker in zijn vel. Hij heeft aangegeven niet te weten wat
hij met zijn leven aan moet.
Overige info Sociale contacten:
De cursisten heeft wel vrienden van zijn vorige opleiding, maar niet in zijn laatste klas op de
opleiding. Hij heeft aangegeven wel steun te hebben aan die vrienden
Werkstage:
Zijn stage is gestopt door een gebrek aan motivatie en een gebrek aan assertiviteit.

Casus 3: Unit Zorg en Welzijn
Cb’er
Slb’er
Tb’er

Jorika
Loes Verheijen
Ineke Jeltes

Gegevens van de cursist
Sekse:
Meisje
Nationaliteit: Nederlandse
Leeftijd:
18
Opleiding:
Kapper
Thuissituatie: Van de moeder van het meisje heeft de CB’er begrepen dat er psychische problemen waren. De
cursist was een heel open meisje, ze gaf al vrij snel aan dat ze veel aandacht nodig had. De CB’er
had van haar moeder begrepen dat de cursist zelf erg bezig was met haar psychische problemen.
De cursist had ook een diagnose, ADHD. De cursist vond het heel moeilijk om constant de
confrontatie aan te gaan, ook waar de ouders bij zaten en daardoor was ze psychisch ook van
stuk.
Nu is ze naar een dagopvang gegaan voor allerlei activiteiten en gesprekken.
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1. Hoe is de aanmelding tot stand gekomen?
Aanmeld- en intakeformulier. Via een gesprek met Moeder en cursist met Loes Verheijen, nadat
Nans Sprenger contact zocht via de mail met Loes over extra begeleidingsuren.
2. Welke informatie was bij de cb’er aan het begin van de begeleiding onbekend?
Dat cursist al veel eerder zich op de opleiding niet goed voelde en dat zij maar 1 keer heeft
gesproken met haar ambulant begeleider in al die maanden.
3. Indien dit bekend was geweest, zou de cursist dan zijn geplaatst in het heroriëntatietraject?
Ja, misschien al in een eerder stadium. Cursist heeft zich niet gerealiseerd dat deze opleiding een
echte kappersopleiding was en maar een heel klein stukje theaterstyling en modestyling.

Casus 4: CIOS
Cb’er
Slb’er
tb’er

Theo Willemse
Vincent Los
Martine Lenoir

Gegevens van de cursist
Sekse:
Meisje
Nationaliteit: Nederlandse
Leeftijd:
16 jaar
Opleiding:
CIOS. Sport en beweging
Thuissituatie: Deze cursist had te maken met jeugdzorg. Ze was niet uit huis geplaatst maar zelf uit huis gegaan.
Ze woonde bij de vader van een vriendin van haar. Dat was verder niet officieel geregeld en dat
werd op een gegeven moment gedoogd. Iedereen had er vrede mee met deze oplossing. Ze
zouden kijken hoe dat allemaal ging lopen en hoe de ontwikkelingen zijn en op grond daarvan
gingen ze kijken wat de vervolgstappen zouden zijn.
Op een gegeven moment waren er veel mensen bij betrokken. Leerplicht zit er op, jeugdzorg,
haar ouders zaten haar achterna, de vader van der vriendin, schoolpsycholoog en dan ook nog
heroriëntatie. Maar de regie is er niet echt. De cb’er houdt nu eigenlijk bij hoe het met haar gaat.
Ze is nu aan het werk en ik ben nu aan het proberen om dat te gedogen.
1. Hoe is de aanmelding tot stand gekomen?
Gewoon via het aanmeld- en intakeformulier
2. Welke informatie was bij de cb’er aan het begin van de begeleiding onbekend?
De complexiteit en integraliteit van de problemen
3. Indien dit bekend was geweest, zou de cursist dan zijn geplaatst in het heroriëntatietraject?
Jawel, gaandeweg het traject, groep en individueel, worden dingen duidelijker en is het dus helpend.
4. Welke problematiek speelde er volgens de cb’er:
Blowgedrag en gedragsproblemen. Het meisje had ook autoriteitsproblemen en een wat oudere
vriend waar niet iedereen even gelukkig mee was. Hiervoor heeft ze VMBO- TL gedaan. De
problemen zijn halverwege VMBO- tl ontstaan; het verzet, spijbelen, blowen en verkeerde vriendjes.
Ze heeft de opleiding vmbo-tl wel af kunnen maken.
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Bijlage B: Samenvattingen van de interviews
Samenvatting van de interviews van de slb’ers
1. Geef in eigen woorden een functieomschrijving van SLB’er/ Hoe ziet de
studieloopbaanbegeleiding er in het studietraject eruit?
De volgende taken kwamen in de interviews naar voren.
Als studieloopbaanbegeleider;
-

ben je een soort van mentor
ben je het eerste aanspreekpunt voor een cursist
begeleid je cursisten op cijfermatig gebied, dus de voortgang
kijk je naar resultaten en let je op de aanwezigheid van een cursist in de lessen
houd je een vinger aan de pols over hoe een cursist in zijn vel zit.
geef je klassikaal Studieloopbaanbegeleiding
heb je 4 keer per studiejaar een individueel gesprek met je cursisten. Zo nodig meer
betrek je ouders erbij als het niet goed gaat met de cursist
heb je contact met de trajectbegeleider van de opleiding als het niet goed gaat met een cursist
ben je de spin in het web voor cursisten
Heb je contact met de stage organisatie waar de cursist stage loopt
bespreek je het verzuimprotocol

Studiebegeleiders houden dus in de gaten hoe het met een cursist gaat en deze hierin te volgen. Over het
algemeen worden hier de studieloopbaanlessen voor gebruik. Deze worden in groepsverband gegeven. De
grote van de groep kan hierin variëren per unit. In deze begeleiding is er ruimte voor gesprek en worden er
opdrachten gedaan. Deze hebben betrekking op hun beroepshouding en hun aankomend werk en het leren
leren.
Daarnaast zijn er de individuele gesprekken met de cursist, gemiddeld 4 keer per studiejaar. Dit is ook
afhankelijk van de leerlingen, is er meer nodig, dan kunnen er meer gesprekken plaatsvinden, zijn er minder
nodig, dan is dat zo. Geeft een cursist zelf aan dat er moeilijkheden zijn of een SLB’er signaleert dit, dan gaat
hij eerst het gesprek aan met de cursist. Zo is dus de SLB’er ook de persoon die het eerst betrokken wordt bij
de moeilijkheden van de cursist.
2. Hoe ziet de eerste kennismaking met de leerlingen eruit?
Hierin zit ook verschil per opleiding. Zo begint het CIOS met twee actieve en intensieve kennismakingsweken,
het landkamp en de lesgeef week. Tijdens het landkamp kun je als SLB ‘er veel over cursisten te weten komen.
De thuissituatie van de cursisten staan hierin niet centraal, maar er wordt door cursisten zelf wel over
gesproken en zo kom je als SLB’er veel over je cursisten te weten.
Binnen andere opleidingen werkt dit anders en hangt dit helemaal van de persoon af hoe dit verloopt. onder
de geïnterviewde begint iedereen met een individueel gesprek. Hiervoor kan het zijn dat ze elkaar al hebben
gezien bij de intake of bij de boekenverkoop of tijdens de introductieweek.
In het eerste individuele gesprek wordt uitgelegd van waarom dit gesprek en gaat het veelal over informatieve
zaken. Hoe de gesprekken verder zijn ingedeeld dat is moeilijk te zeggen. Iedere SLB’er heeft hier zijn eigen
manier voor. Zo doet een van de geïnterviewde SLB’ers de intake over in groepjes van acht. Ze gaat dan in op
wat de cursisten op hun inschrijfformulier hebben gezet. Hierna gaat zij over op een 1 op 1 gesprek.
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3. Voordat u een leerling begeleidt krijgt u vaak een dossier. Leest u deze ook door?
Ja
Nee
Alle vier de SLB’ers lezen de papieren die er over een cursist ter beschikking zijn door. De manier waarop ze
met de informatie om gaan verschilt.
Twee van de vier geven nadrukkelijk aan de ze de gegevens hier selecteren. Beiden willen ze het liefst open en
ontwetend het contact met de cursist aan gaan. Informatie zoals telefoonnummer en vooropleiding bekijken
zijn wel. Eén van hen scant de informatie die er over de thuissituatie van de cursist. Dit is zij gaan doen na een
voorval met een cursist waarin zij aangaf aan die cursist dat zij haar moeder ook een keer mee naar school kon
nemen als ze dit wilde. Die cursist begon toe te huilen. Achteraf bleek dat haar moeder was overleden en dat
dit in het dossier had gestaan. Deze informatie vind deze SLB’er wel van belang samen met bijvoorbeeld een
dyslectieverklaring.
4. Bespreekt u punten met de leerlingen die naar uw mening kunnen leiden tot vsv?
Ja
Nee
Alle geïnterviewde SLB’er heeft het over punten die kunnen leiden tot voortijdig schoolverlaat. Hierbij
refereren ze allemaal naar het verzuimprotocol. Hierin staan de afspraken over verzuim en wat hierbinnen wel
en niet geoorloofd is.
Dit verzuimprotocol wordt aan alle cursisten aan het begin van de opleiding uitgelegd. Hierbij wordt gesproken
over ongeoorloofd afwezig zijn, te laat komen, maar ook kleding voorschriften worden hierin meegenomen.
Een van de SLB’er geeft aan na een toetsmoment met har cursisten te kijken naar waar ze nu zitten, wat
betreft de resultaten, en waar de cursist aan het eind van het studiejaar moeten zijn. Dan gaat ze samen met
die cursist kijken naar hoe die dit kan gaan bereiken. Zo weten de cursisten waar ze aan toe zijn en wat ze dus
moeten doen om naar het volgende jaar te kunnen.
5. Wat is de frequentie van de gesprekken met de leerlingen?
Dit komt bij alle opleidingen en SLB’er overeen. Voor individuele gesprekken wordt er rekening gehouden met
vier gesprekken per cursist per studiejaar, dat is gemiddeld een individueel gesprek per periode.
De benaming van deze individuele begeleiding is wel anders bij sommige opleidingen. Zo wordt dit op het CIOS
een SUS- uur genoemd. Dit staat zo bekend onder docenten, cursisten en zo staat het ingeroosterd. Alleen
waar de afkorting voor staat is onduidelijk. Bij de opleiding uiterlijke verzorging hebben ze nog nooit van deze
benaming gehoord en noemen ze het gewoon studieloopbaanbegeleiding.
Per week staat er gemiddeld twee uur studieloopbaanbegeleiding ingeroosterd. Dit is dan in groepsverband.
Dit kan zijn met de hele klas, maar het kan ook zijn dat de groep wordt opgesplitst in groepje van bijvoorbeeld
acht cursisten.
Eén SLB’er gaf aan dat er verschil zit per studiejaar in het aantal uren studieloopbaanbegeleiding. Zo hebben
de eerstejaars gemiddeld twee per week studieloopbaanbegeleiding in groepsverband, de tweedejaars één
lesuur per week en vanaf de derde klas helemaal niet meer.
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6. Wat doet u in een geval dat u zorgen heeft om een leerling? Wat doet u met de eerste signalen die u bij
de leerling signaleert?
Alle geïnterviewde SLB’ers geven aan eerst in gesprek te gaan met de cursist. In dit gesprek gaan ze kijken hoe
gaat het met de cursist en hoe is zijn of haar situatie op het moment. Afhankelijk van de leeftijd van de cursist,
is deze minderjarig of 18+, wordt er contact opgenomen met de ouders als dit nodig is. Maar daarbij moet
gezegd worden dat dit vaal alleen gebeurd in overleg met de cursist zelf, vooral als het gaat om zaken die
buiten de opleiding staan. Dit kan zijn een moeilijke thuissituatie of een moeilijke persoonlijke situatie. Als het
gaat om zaken als gedrag in de klas, en cijfermatige zaken dan worden de ouders vaak wel op de hoogte
gebracht.
Als de cursist en de SLB’er er samen, met of zonder de ouders, niet uitkomen dat wordt de trajectbegeleider
(TB’er) ingeschakeld. Eerst wordt er gekeken of hulp van de SLB’er nodig is, anders neemt de TB’er de
begeleidende taak over en gaat hij kijken naar hoe de cursist het beste geholpen kan worden. dan laat de
SLB’er het los. Wel is het de bedoeling dat SLB’ers eerst zelf kijken naar hoe ze de situatie kunnen oplossen
voordat zij direct bij de TB’er aankloppen. Wel kunnen ze deze altijd om advies vragen.
Eén van de SLB’ers geeft aan het als volgt te doen. Eerst gaat hij het gesprek aan met de cursist, helpt praten
niet dan dreigt hij met uren inhalen en de ouders te betrekken. Mocht dit geen effect hebben maakt hij met
hen ene contract en zijn laatste manier is het schorsen van de cursist.
7. Welke houding van leerlingen baart u zorgen?
De antwoorden die we op deze vraag kregen waren heel verschillend.
-Als een cursist niet lekker in zijn vel zit; Deze SLB’er gaf aan dat je twee soorten houdingen hebt. De
beroepshouding en de studiehouding. Wat hem opviel is dat als een cursist niet lekker in z’n vel zit, dat dit veel
al komt door de privésituatie. Dat zorgt ervoor dat de studieresultaten ook niet goed zijn.
Als cursisten niet lekker in hun vel zitten omdat ze twijfelen aan de opleiding en uiteindelijk blijkt dat ze een
verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, daar maakt hij zich minder zorgen over. Hij geeft aan het een goede
zaak te vinden als cursisten er zelf achter komen dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Die gaan dan
naar een andere opleiding. “Dat ze daar een keuze in maken, dat baart mij minder zorgen. Want die zullen dan
bij een andere opleiding als ze weten wat ze wel graag willen wel tot hun recht komen. Terwijl als het privé
niet goed zit, het niet lekker in de vel zitten, zal dat op een andere opleiding ook niet gaan lukken.”
-Als een cursist steeds minder motivatie toon en als een cursist veel afwezig is
-Als een cursist erg verlegen is en geen oogcontact maakt, maar zich vooral terugtrekt.
-Als een cursist weinig inzet toont, laks is in alles.
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8. Hoe is de relatie tussen u en de leerling in het algemeen? Ervaart u dat als prettig?
Goed
Voldoende
Matig
Slecht
Drie van de vier SLB’ers geven aan goed contact te hebben over het algemeen met hun cursisten. Eén SLB’er
geeft dit contact een voldoende. Wel geven ze allen aan dat de relatie per cursist verschilt, maar dat dit vrij
logisch is. Met heel veel cursisten is de relatie goed, maar bij een enkeling gaat het soms wat moeilijker
doordat ze in hun rol als SLB’er soms een cursist achterna moeten zitten.
Eén van de SLB’ers geeft letterlijk aan de relatie met de cursisten heel belangrijk te vinden. Hij heeft het hierbij
over een het investeren in “een goed pedagogisch klimaat”. Alle zaken zijn bij hem als SLB’er te bespreken en
dit zorgt volgens hem ook voor een goede sfeer. Mocht er iets in de klas aan de hand zijn dan merkt hij dat
vaak aan de sfeer in de klas en gaat dan het gesprek aan. Hierbij kijkt hij naar het gedrag van de cursisten maar
ook naar zijn eigen gedrag. In het geval bij de casus was de relatie goed, maar was het moeilijk grip op de
cursist te krijgen de invloed van de groep was groeten dan die van mij, geeft de SLB’er aan. Daarnaast was dit
gewoon een zaak voor de TB’er en was het ook van belang dat deze van de situatie van de cursist van de casus
op de hoogte was. Dus ook al is de relatie goeds, dan is het dus toch zaak een cursist door te verwijzen.
Een ander SLB’er benoemd de relatie als vriendschappelijk. Daarnaast geeft deze SLB’er aan dat het soms
lastig is aan een relatie met cursisten te werken. Deze SLB’er is ook stagedocent, maar is niet van al haar
stageleerlingen SLB’er en andersom, dit zou wel bevorderlijk zijn voor de onderlinge relatie, maar geeft ze zelf
aan, is logistiek waarschijnlijk niet haalbaar.
Eén van de SLB’ers geeft aan in bijna alle gevallen een goed relatie met cursisten te hebben ook als het gaat
oom weerstand bij cursisten. “Dat is juist de grootste uitdaging voor mij. Daar zit altijd wat onder he. Je bent
niet voor niets dwars ”
Deze SLB ‘er heeft het ook over de cursist van de casus. Ook met haar had ze een goed contact. De SLB’er wist
dat ze bordeline had en een rugzakje. De SLB’er probeerde haar die extra begeleiding ook te geven. Hierdoor
zijn ze erachter gekomen dat deze cursist ene vorm van autisme had waardoor de opleiding voor deze cursist
ook niet te doen was doordat ze meerde opdrachten tegelijkertijd moest uitvoeren. Dat de SLB’er hierover
met de cursist in gesprek ging heeft de cursist als erg prettig ervaren (ook al was het dus een ‘slecht- nieuwsgesprek’)
- Ik loop al mee met dit soort leerlingen sinds mijn 25e, ik ben nu 62. Begonnen op met ITO leerlingen van het
moeilijkste soort via het KMBO met veel drop-out’s. Na dit een jaar of negen gedaan te hebben naar meer
“normale”leerlingen op de MTS. Naarmate het MBO veranderde kwam daar niveau 2 bij en ondertussen ben ik
weer aardig terug bij af.
Ik heb met bijna alle leerlingen goed op kunnen schieten, de enkele “gestoorde” daar gelaten.
9. Hoe is de relatie met ouders? En wat doen jullie om de ouderbetrokkenheid te stimuleren?
Goed
Voldoende
Matig
Slecht
-binnen het CIOS is er een oudermiddag in het begin van het jaar. Dan krijgen de ouders en algemene
informatie en daarnaast maken ze kennis met de SLB’er en dan krijgen ze van te horen hoe deze lesgeeft en
wat hij/zij belangrijk vind als SLB’er. Ook krijgen ze dan te horen dat hoe de SLB’er te bereiken is, per mail of
telefonisch. Dat is het eerste contactmoment met de ouders en het tweede moment is dat als het niet goed
genoeg gaat met de cursist dat de SLB’er contact opneem met thuis.
(Ook wel is het geval met de ouders dat die zo betrokken zijn, dat zij teveel de loopbaan van hun kind wil gaan
sturen en in die gevallen probeert deze SLB’er juist afstand te houden en te zeggen dat de cursist zelf
vormgeeft aan zijn opleiding. Dat de ouders in zo’n geval eerst met het kind moet communiceren en dan pas
naar de SLB’er toestappen.)
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In het geval van de casus bij deze SLB’er heeft hij op het landkamp al contact gehad met de vader van deze
cursist. Zij zaten toen op een lijn wat betreft de aanpak van de cursist. Na het landkamp heeft de vader van de
cursist zelf contact met de opleiding op genomen en is toen in gesprek gegaan met de SLB’er en daarbij de
TB’er.
Op andere opleidingen is er ook een algemene ouderavond. Hier kunnen ouders informatie krijgen over de
opleiding die hun kind doet.
Dus er is een:
- Algemene ouderavond
- 10 minuten gesprek(ken); er is één gesprek per jaar gepland, maar zo nodigen kunnen dit er meer zijn.
Nu zijn de ouderavonden veelal voor de ouders van de minderjarige cursisten, maar er wordt aan gewerkt oom
de ouders van de cursisten die 18+ zijn te benaderen en uit te nodigen.
“Toevallig hebben we afgelopen week nog een ouderavond gehad. Omdat er in de klas niet zo veel inzet werd
getoond en dat hadden ze wel beloofd. Dus toen hebben we opnieuw een ouderavond georganiseerd. Om dan
duidelijk aan te geven wat er in de klas gebeurd. ouders weten ook wel dat kinderen zich thuis anders
gedragen dan op school. En hat mag ook. Ik vind dat het mag. Het is ook een groeiproces. Als je 16 bent en je
komt binnen en je denkt als ik 19 ben dan kom in van school af, nou dan mag van best wel een beetje…. Van mij
mag dat. Een beetje meegaan met de bewegingen. Dat vind ik wel belangrijk. Het is toch ook groeien en leren?!
Maargoed als de resultaten dan weer niet goed zijn daar moeten we wel voor waken natuurlijk. Vandaar uit die
ouderavond. We hebben aangegeven…toch weer in positieve zin dat was wel heel leuk die ouderavond. We
hebben ook weer laten zien de resultaten, cursisten waren ook bij de ouderavond aanwezig. We hebben ze een
stuk praktijk laten zien en ook wat er moest gebeuren voor het leren voor de derde periode, over 6 weken is
dat.“
10. Hoe gaan jullie om met het welzijn van de leerling in samenhang met het verloop van zijn
schoolcarrière? ( hoe zitten cursisten in hun vel of wordt er alleen gekeken naar school prestatie)
Eén SLB’er beschrijft dat je altijd een afweging moet maken. “Er zijn resultaten, dat is belangrijk wat ik aangaf
de twee taken van de SLB’er of is het een stukje het persoonlijke ontwikkeling. Nou is het bij
competentiegericht onderwijs van belang dat iemand de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Dus dat.. ik kan
niet zeggen wat er op 1 komt, uiteindelijk zijn er natuurlijk wel minimum eisen dus resultaten zijn zeker
belangrijk. Maar wij kunnen als docenten vrij goed inschatten of iemand het in zich heeft, kwaliteitenbezit dus
het stukje persoonlijke ontwikkeling wordt daar zeker in meegenomen. We gaan dus ook redelijk wat cursisten
over die niet alles gehaald maar waarvan we zeggen die gaat het wel redden.
Het is vrij strak geformuleerd dus eigenlijk zijn niet heel erg veel cursisten die in 1 keer overgaan, die alles
hebben gehaald en overgaan zonder dat ze besproken worden. de meeste cursisten gaan in de
eindvergadering besproken worden en dan wordt dus gekeken of ze over kunnen of niet. Je moet gemiddeld
theorielijn gemiddeld voldoende hebben, praktijklijn gemiddeld voldoende hebben, je krijg 1 voldoende, je
krijgt 2 voldoende en je moet kamp behaald hebben en het stukje studieloopbaan LB moet ook voldoende zijn
dan heb je al een grote kans dat je op 1 van die gebieden een onvoldoende staat en dan worden ze besproken,
ja. Dus er zijn duidelijke criteria genoemd en die kun je in het OER vinden, ook wel Onderwijs Examen
Reglement.
Onze vraag/opmerking was; Er is geen hiërarchie wat belangrijker is?
Ja, nou ja voor SLB’er wordt puntje bij paaltje wordt aan het eind van het jaar gekeken naar de resultaten dat
is duidelijk want op het moment dat een cursist alles gehaald heeft dan gaat ie over en dan kan je hoog of laag
springen en zeggen ja maar ik vind zijn beroepshouding of zijn ontwikkeling dat bevalt me niet als docent maar
ja de cursist gaat over, die heeft alles gehaald. Dat is wel de hiërarchie. Waarbij bespreekgevallen gaat het
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meestal om de ontwikkeling van een cursist want dat is competentiegericht onderwijs. En het gaat meestal
niet om dat een cijfer een 3 of een 4 is. Dat is eigenlijk wel de volgorde.”
Een van de andere SLB’ers is recent gewisseld van functie van SLB’er naar trajectcoach. Mede doordat zij vond
dat er te weinig aandacht werd besteed aan hoe de cursist is zijn of haar vel zit.
Een reactie van een andere SLB’er was: “je probeert wel er achter te komen waarom dingen niet gaan zoals
het moet maar erg veel informatie krijg je niet. En ook al weet je wat van achtergronden wil dat niet zeggen
dat dat helpt het probleem op te lossen”.
De antwoorden van de SLB’ers op deze vraag verschillen dus heel erg van elkaar.
11. Wat vindt u van de intake dat het Nova College gebruikt? Voldoet dit om schooluitval te behoeden?
Voldoende

Onvoldoende

Antwoorden hierop waren:
-

Ja wat we doen is goed, maar het kan nog beter
Ik weet het niet
Nee, maar de intake is wel voortdurend in ontwikkeling. Daarnaast, voortijdig schooluitval kun je niet
helemaal voorkomen.
“Zolang we ongeveer leerlingen moeten aannemen kan je doen wat je wil maar blijven er uit vallen”

Op het CIOS is er een speciale selectieprocedure. Daar wordt op dit moment ook naar gekeken, wat het
volgens de SLB’er ook lastig maakt is dat het CIOS zo uniek is en doordoor moeilijk is te vergelijken met ander
opleidingen binnen het Nova College. “Zoals de procedure nu is denk ik dat ie niet optimaal is. Dus niet de
cursisten selecteert die succesvol het CIOS allemaal doorlopen. Ik denk dat dat kan verbeteren.” Of deze
intake/selectieprocedure voortijdig schoolverlaten voorkomt is volgens deze SLB’er moeilijk te zeggen omdat
het volgens hem heel erg moeilijk tastbaar is te maken wat de relatie is tussen de uitval en de toelatingstest.
Wel zijn er op het CIOS zoveel aanmeldingen dat er geselecteerd kan worden.
Een andere SLB’er geeft aan dat ook al zijn cursisten goed voorbereid op hun opleiding, dan nog kunnen ze er
na een aantal maanden achterkomen dat dit toch niet is wat ze willen. Het beeld wat ze hadden valt tegen.
Deze groep is er altijd en daardoor kun je voortijdig schoolverlaten nooit helemaal voorkomen.
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12. Hoe ervaart u de samenwerking met de TB’er?
Goed

Voldoende

Matig

Slecht

Drie van de vier SLB’ers ervaart de samenwerking tussen hen en de TB’er als goed.
“Ik zal het niet anders willen. De TB’er is uitermate geschikt voor die functie. Cursisten kunnen hun ei bij haar
kwijt en dat is wel knap want we hebben heel veel verschillende soorten individuen lopen maar ik heb nog
nooit van een geval gehoord dat die zei ik kan niet met de TB’er spreken over mijn problemen.”
“In de casus ook als prima ervaren. Goede opvang daar en er wordt goede actie ondernomen”
‘Ik liep gewoon naar de TB’er toe…”
Eén SLB’er geeft aan de samenwerking met de TB’er matig te vinden. De reden hiervoor legt hij bij zichzelf.
”Ligt aan mij, ik los graag mijn eigen problemen op”.
13. Hoe ervaart u de samenwerking met de SMW?
Goed

Voldoende

Matig

Slecht

Hierin verschilde de SLB’ers van mening. Drie SLB’ers geven aan dat ze helemaal geen contact hadden met de
schoolmaatschappelijk werk en dat ze dit ook niet nodig vinden. Een van deze SLB’ers geeft aan wel behoefte
te hebben aan een terugkoppeling van de schoolmaatschappelijk werker, maar dat dit in de praktijk niet
gebeurd.
Eén SLB’er geeft aan dat dit ook niet in hun takenpakket zit, maar dat ze het wel prettig vinden contact te
hebben met de school maatschappelijk werker.
Het komt er op neer dat er eigenlijk geen samenwerking is tussen de SLB’ers en de schoolmaatschappelijk
werkers tenzij het van de kant van de schoolmaatschappelijk werker komt. Zo niet is er ook geen
samenwerking nodig volgens deze SLB’ers. Volgens hen is dit meer de taak van een TB’er tenzij de
schoolmaatschappelijk werker informatie over de cursist van de TB’er nodig heeft, maar deze dat niet
voldoende heeft. Dan zou de SLB’er ingeschakeld kunnen worden, maar ook dan komt het weer vanuit de
schoolmaatschappelijk werker en niet vanuit de SLB’er.
14. Hoe ervaart u de samenwerking met de CB’er?
Goed

Voldoende

Matig

Slecht

Alle vier de SLB’ers geven aan dat ze geen contact hebben met de cursistenbegeleiders van het Pluspunt en
dat ze dus ook niet met hen samenwerken.
Daarnaast geven ze aan dat die samenwerking tussen hen ook niet nodig is omdat de TB’er een cursist
doorverwijst naar het Pluspunt als dit nodig is. De SLB’er zit dus een stadium te vroeg.
Eén van de SLB’ers geeft aan de gestructureerde samenwerking tussen SLB’ers en CB’ers niet nodig is, maar
dat zij het persoonlijk wel fijn zou vinden als er naar haar terug gekoppeld kan worden wat het eindstation van
de cursist bij het Pluspunt was. Is hij gestopt, gaat hij een andere opleiding doen, gaat hij werken. Dat soort
dingen. Het kan een heel klein berichtje zijn, want als SLB’er had je ook een band met die cursist.
15. Wat doet u/ wat ervaart u als blijkt dat de leerling niet naar het heroriëntatietraject gestuurd had
moeten worden maar naar bijvoorbeeld het SMW?
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Alle SLB’ers gaven aan hier geen zicht op te hebben. De TB’er is de persoon die een cursist doorverwijst naar
het heroriëntatietraject als dat nodig is. Daar heeft een SLB’er niets mee te maken.
16. Zijn er instrumenten, methodieken die worden gebruikt om te kunnen omgaan met de problematiek
van de leerling?
Ja
Nee
“het handboek en intervisiemomenten”. dan moet je denken aan drie, vier keer op jaarbasis dus met mij
betreft zou het meer mogen zijn. Sowieso intervisie vind ik een belangrijk middel. Daarin worden dus casussen
in besproken. Dus elke docent brengt minimaal 1 casus in en dan wordt er 1 uitgekozen en dan kijken we hoe
we daarmee aan de slag gaan.
“Ik denk alleen mijn onderbuik gevoel”
“Ik vind het belangrijk dat er een vertrouwensbasis is tussen de SLB’er en de cursist”.
“Misschien maar ik doe er niets mee”
17. Hoe kunnen we de hulpverlening volgens u zo toegankelijk mogelijk maken?
Drie van de vier SLB’ers hadden hier geen mening over.
Eén SLB’er gaf aan dat het belangrijk is dat ook de schoolmaatschappelijk werker zich voorstelt. Zo hebben
cursisten een beeld bij zo een persoon. En dat ze weten hoe en waar ze deze persoon kunnen bereiken. Dat
soort dingen.
Wij stelde deze SLB’er ook de vraag of er op de locatie waar zij werkt ook een schoolmaatschappelijk werker
heeft. Ze antwoordde het volgende: ”Ja. Maar volgens mij weet niemand, ja ik weet niet wie die man is hoor.
Stel dat ik nu ook nog SLB’er was had ik het nog steeds niet geweten in die 25 jaar. Dat is denk ik ook dat die
zorgstructuur niet duidelijk is maar ook voor mijn collega’s niet”.
Ook over het handboek zei ze “Ja ze krijgen het allemaal wel maar ik denk niet dat ze het allemaal lezen. Ik
denk dat ze de belangrijkheid er niet van in zien”.
18. Merkt u een verschil in het aanpakken van problemen ten opzichte van andere collega’s? Welk verschil
ziet u? En is het goed dat er een verschil is?
Ja
Nee
Alle vier de SLB’ers beantwoorde deze vraag met ‘Ja’.
Verschillen:
-

-

“We hebben hele uitgesproken figuren, docenten rondlopen. Ze zijn allemaal mensen die heel uniek zijn.
De 1 is meer pedagogisch gericht en de ander is meer resultaat gericht. Dus ja. Iedereen heeft zijn eigen
aanpak”.
“Iedereen kent deze gang van zaken. Maar ja we blijven natuurlijk wel mensen”.
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-

-

“Het verschil is dat ik niet oordeel bij het geen wat ik zie en ik vul het ook niet in. Ik wil ook blanco in de
gesprekken gaan met de cursisten dus ik heb geen informatie van andere collega’s nodig om een gesprek
te voeren”.
“Ik blijf erg lang proberen een leerling in het goede spoor te krijgen; anderen hebben minder geduld”

Is het goed dat dit verschil er is?
“Het voordeel van cursist is dat als ze wisselen van docent of verschillende docenten zien dat ze uiteindelijk
wel bij de docent terecht komen die een bepaald aanpak gedrag heeft dat aansluit bij de cursist. Maar ja kijk
de doelstelling moet gewoon zijn dat elke cursist geholpen kan worden en goed begeleid wordt. Dus moet een
SLB’er van alle markten thuis zijn en ook zijn aanpakgedrag kunnen veranderen op het moment dat die
signaleert dat de cursist een andere behoefte heeft. Maar ja dat is het moeilijke. Dus als je dat niet kunt als
docent dat gaat dat niet lukken”.
“Nou ja dat weet ik niet. Ik vind een persoonlijk tintje ook wel prettig. Kijk als het allebei hetzelfde rendement
oplevert dan is het ook niet erg, als het rendement maar goed is”.

19. Hebben jullie bepaalde lijsten om vsv te signaleren? Zo ja hoe gebruikt u deze lijst? (Formulier melding
voortijdig verlaten van de opleiding)
Ja
Nee
-

Die is er naar mij weten niet. Maar wat we wel hebben is natuurlijk het registratiesysteem en dat is
margister en daar kun je wel zien of een cursist te veel afwezig is. Dus in die zien kun je, dat vind ik een
belangrijk signaal.
- Ik heb een SLB formulier waar ik dingen in vul en als ik 10 min. gesprek heb gehad met een leerling dan maak
ik daar een verslag van. Over de uitval dat ligt bij de TB’er en casemanager
- Ik heb ze elke dag en zit er boven op
-nee

20. Kunt u symptomen van psychische problemen of persoonlijke problemen signaleren?
Ja
Nee
Aarzelend, maar alle vier de SLB’er denken van zichzelf dat zij tot op bepaalde hoogte psychische of
persoonlijke problemen bij cursisten kunnen signaleren.
-

-

Tjaa… nouja het ligt eraan vanuit hoe je het bekijkt. Als je zegt vanuit specialiste dan zeg ik nee ik heb daar
geen opleiding voor gevolgd. Ik ben geen psycholoog of psychiater. Ik heb wel een avondje gevolgd voor
psychomoteriek remedeal teaching. Dus in die zin kan ik zeggen ik kan wel het een en ander signaleren.
Ik denk dat ik het vrij goed signaleer.
Ja. Ik zie verschillen. Bijvoorbeeld nu heb ik een leerling die de diagnose depressiviteit heeft. Ik als docent
zal dat niet kunnen zien. Dat is voor mij echt een stap te ver.
Ik zie wel dat er iets aan de hand is. Ik stuur zo iemand altijd door naar de TB’er.
Zij hebben meer tijd en kunnen er uit halen wat er bij de leerling in zit.
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-

-

Ik denk dat ik dat kan. Er zijn genoeg voorbeelden genoemd. Ik geef wel altijd mijn huisnummer want via
mijn mobielnummer vind ik lastiger want als ik voor de klas sta en ze bellen mij dan kan ik nooit
beantwoorden. Als ik thuis ben dan kan ik rust nemen en zeg ik ik loop even naar mijn slaapkamer en kan
ik op een rustige manier zo’n cursist te woord staan. Ze mogen mij altijd bellen.
ja, maar,tot een bepaalde hoogte, ik ben geen psycholoog

21. Is er verbetering/verandering nodig binnen de studieloopbaanbegeleiding?/ Wat denkt u zelf dat er
verbeterd kan worden in de studieloopbaanbegeleiding aan de leerlingen?
Ja
Nee
- “Nou wat ik aangaf elke SLB’er doet het op zijn manier. Dat heeft zijn charme maar aan de andere kant denk
ik dat het wel van belang is dat je formuleert wat de doelstelling is en wat je dus inhoudelijk gaat aanbieden.
Dat mag wel wat concreter op papier gezet worden. Er staat al wel wat op papier maar bijvoorbeeld 1
belangrijk middel is dpf van cursisten dat is bij studieloopbaan begeleiding vaak heel erg van belang dus dat je
een persoonlijke ontwikkeling schrijft en die zaken missen. Er was een papieren portfolio vorig jaar daar is mee
gewerkt en dit jaar zal die digitaal worden dat is dan niet doorgevoerd dus eigenlijk wordt er geen portfolio
bijgehouden. Tenzij een docent zegt jij moet dat doen. Dus ik ben zo ver aan het krijgen dat ze een dpf gaan
maken. Maar ik vind van belang dat alle docenten hetzelfde doen in dat opzicht. Dus daar is winst te behalen.
Is er verder nog ergens winst te behalen?
Ik denk dat we het vrij goed doen verder. Alleen wat wel mooi zal zijn dat je ook een duidelijk manier van
werken hebt betreft de communicatie tussen docenten onderling. Daar hebben we een middag aan gewijd,
SLB, TB en je hebt de vakdocenten hoe gaat die communicatie wie communiceert naar wie toe over de cursist.
Daar dat zal mooi zijn als dat dus eenduidig is. Communicatie is heel belangrijk”.
- “Meer tijd voor individuele gesprekken. Nu heb ik gesprekken in een groepje van acht en daar worden
thema’s in besproken.
Verbeteringen:
Het inroosteren van de individuele gesprekken zal fijn zijn”.
- “Nou ik heb ook nog een andere rol. Ik geef trainingen op het Nova academie en ik zie wel dat de SLB’er nog
meer know-how nodig heeft om die rol te kunnen vervullen. Specifiek op het signaleren van… voordat je actie
onderneemt naar de TB’er en niet van het kind is lastig in de klas maar kijk eerst wat je er zelf aan kan doen en
als dat niet lukt sluis het dan door. Misschien het bewust worden van hun handelen.
Maar daarnaast zou de SLB’ers ook meer informatie kunnen krijgen over cursisten met beperkingen en
gedragsstoornissen. Soort informatiedag.
Zo’n meisje als van de casus, stel dat ze haar opleiding wel had willen afmaken dan had je van te voren goed
kunnen realiseren dat je niet drie dingen door elkaar heen moet zeggen. Maar als je maar 1 opdracht geeft en
als je zeg als je klaar bent kom je naar mij toe.
Had de cursist de opleiding kunnen afronden?
Nee. Ze kon niet koppelen. Daarbij wil ik niet zeggen dat mensen met een autistische stoornis het niet kunnen.
Maar dat weet ik niet maar bij het meisje bij de casus was dat niet gelukt”.
-“ Ik heb hier geen bepaalde gedachte over. Beetje gemakzucht: 15 juli is mijn laatste lesdag en ga ik met de
VUT”.
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( uit deze uitkomsten blijkt dat de houding van de SLB’er ook een grote/belangrijke rol speelt in hoe zij nu
functie uitoefenen.)
22. Heeft u verder nog aanvullingen op dit interview?
Ja
Nee ( geen inhoudelijke opmerkingen)
Aanvullende opmerkingen
- “Nee ik vind het hartstikke mooi dat jullie het onderzoek doen. Ik ben heel benieuwd wat de resultaten zijn.
Ik denk dat de SLB heel belangrijk is om uitval tegen te gaan. Het zal mooi zijn als er tips of verbeterpunten in
jullie onderzoek komen. Ik zal zeggen koppel dat ook zeker terug dan gebruiken we dat wel bij een presentatie
wat mij betreft”.
- “Ik ben benieuwd hoe het nu met de betrokkene in de casus gaat? Voor haar was het een hele zoektocht. Ze
ging niet met een blij gevoel naar het heroriëntatietraject. Jammer dat ik niet weet hoe het afgelopen is. Ze
wist niet wat ze wilde gaan doen. Ze was boos op de wereld, ze was niet te bereiken. Het is niet zinvol als
docent om hier mee rond te blijven lopen. Ik vond dat er wat aan gedaan moest worden.
Elk jaar heb ik er wel een paar. Iedereen heeft wel wat”.
-(Casus):Oeeh.. ik heb er al wel over na zitten denken. Alleen ik heb de papieren niet meer, ze zijn weg. De
TB’er heeft ze als het goed is. De TB’er en casemanager weten hier meer over.
Ik weet wel dat er veel gesprekken zijn geweest met de TB’er en vader. Er vond maar geen verandering plaats.
De situatie was volgens vader herkenbaar omdat het tijdens het vmbo ook zo was.
Vertelde zij tegen u weleens wat over haar thuissituatie?
-

Nee. Maar dat hoeft voor mij ook niet.
En wanneer ging het naar de TB’er?
Er kwam maar geen verandering, veel verzuim en opdrachten niet af”.
Ik vind dat jullie mooie vragen hebben.
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Samenvatting van de interviews van de tb’ers
1. Geef in eigen woorden een functieomschrijving van TB’er
Een tb’er is onder andere achterwacht voor de slb’er. Zij sturen slb’ers aan in hun studieloopbaan rol.
Ze ondersteunen hen in de begeleidende rol dat zij hebben. De tb’er begeleidt ook de intervisie die
de slb’ers hebben.
Zodra de problematiek van de cursist te groot wordt dan heeft een tb’er een coachende rol en als de
problematiek te groot wordt voor de slb’er dan schakelt de slb’er de tb’er in. De tb’er gaat dan een
gesprek aan met een slb’er om een duidelijk beeld te krijgen van de cursist. Daarnaast gaan ze in
gesprek met de cursist. De tb’er springt in op alle vragen die een cursist heeft waar de slb’er geen
direct antwoord op weet. Daarnaast denken ze mee in de mogelijkheden van de cursisten. Als het
probleem niet binnen de muren opgelost kan worden dan verwijzen de tb’er door naar de
hulpverlening. Dit kan onder andere zijn naar de schoolpsycholoog, schoolmaatschappelijk werker,
leerplichtambtenaar etc. Een tb’er is eigenlijk een doorgeef luik. Ze hebben gesprekken met de
cursisten en kijken waar de leerling heen moet. Dit koppelen ze weer terug naar de slb’er en of
opleiding. Een tb’er gaat de problemen niet zelf oplossen.
2. Hoe wordt de leerling door de studieloopbaanbegeleider naar u doorverwezen?
Dat gaat op verschillende manieren. De slb’er kan naar de tb’er mailen, maar het kan ook zijn dat de
slb’er even binnen loopt bij de tb’er. Dan wordt de cursist voorgesteld en stelt de tb’er zichzelf even
voor. Daarna kan er gelijk een afspraak gemaakt worden. Hierdoor wordt de drempel voor de cursist
lager. Daarnaast kunnen cursisten op advies van de slb’er zelf bij de tb’er aankloppen.
Een andere tb’er geeft weer dat ze het fijner vindt dat cursisten even mailen zodat zij zelf een
afspraak met ze kan maken, wat ook via de mail verloopt.
Er wordt altijd een verslag opgesteld dat terug gekoppeld wordt naar de slb’er.
Weer een andere tb’er gaf aan dat slb’ers ook weleens naar haar toe komen als ze niet weten wat ze
verder moet doen. Hierin begeleiden zij hen dan ook.
3. Wat doet u met de signalen dat u krijgt van de studieloopbaanbegeleider?
Elke tb’er reageert anders op de signalen van de slb’er.
Één tb’er gaat kijken welke signalen zij binnen kijkt. Gaat het om praktische zaken dan hoort er ook
een praktische oplossing bij. De tb’er opereert dan binnen de wettelijke kaders. Komen cursisten
bijvoorbeeld boven de norm met de uren dat ze mogen missen dan wordt er contact opgenomen
met de leerplichtambtenaar (als ze geen 18 zijn). De tb’er gaat ook in gesprek met de cursist en
spreekt haar zorgen uit. Daarnaast neemt deze tb’er van te voren met de slb’er een vragenlijst door.
Hierin vraagt de tb’er of ze daar al aan hebben gedacht, of ze weet hebben van haar persoonlijke
omstandigheden en of er dingen bekend zijn uit haar vorige opleiding. Hier komt dan wel of geen
verhaal uit. Samen kijkt deze tb’er met de leerling van welke problematiek er sprake is en wat voor
hulp deze cursist nodig heeft. De cursist wordt dan doorverwezen.
Een andere tb’er reageert gelijk. Samen met de slb’er wordt er gekeken wat de problemen zijn en op
die manier kan de tb’er inhaken en hulp inschakelen.
Tb’ers werken vaak ook als docent. Één van de tb’ers gaf weer dat ze naast tb’er de docent taak
zeker een toegevoegde waarde vindt hebben. Ze signaleert ook problemen en veel leerlingen kennen
haar waardoor de stap om naar haar toe te gaan lager wordt.
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4. Wat is uw taak als sociaal-emotionele problemen bij een leerling door een SLB-er gesignaleerd
wordt?
Op deze vragen reageerde de tb’ers allen anders.
Één van de tb’ers gaf weer dat ze ineerset instantie niets doet. De eerste begeleiding ligt bij de
SLB’er. Die kijkt wat er aan de hand is en als die het niet weten dan komt het bij de tb’er terecht. De
tb’er is een vervolgstap, ook wel een tweede lijn.
De andere tb’ers gaan een gesprek aan met de cursist om te kijken op welk vlak de problemen liggen
en afhankelijk daarvan gaan ze kijken welke hulp de cursist nodig heeft. De leerlingen kunnen bij de
tb’er terecht en hun verhaal doen. Dat gaat wel geheel op vrije basis, de cursist moet wel willen.
Tijdens het gesprek gaat de tb’er dus kijken wat de cursist nodig heeft. Een vervolgstap kan
doorverwijzing zijn naar de hulpverlening. De tb’er verwijst dan door naar het SMW. De tb’ers
proberen een zo goed mogelijk oplossing aan te bieden voor de cursist.
5. Hoe ervaart u de samenwerking met de SLB’er?
Goed

voldoende

matig

slecht

Over het algemeen ervaren de tb’ers de samenwerking goed. De lijntjes tussen de tb’er en slb’er zijn
kort. Iedereen weet van elkaar wanneer ze wat moeten doen. Ze hebben daar ook een protocol voor
waarop ze kunnen zien wie wat moet doen als er een probleem is rondom een cursist.
Één van de tb’ers gaf aan dat hij het contact heel wisselend vind. De ene slb’er vindt zijn vak leuk en
gaat daarvoor, een andere slb’er weet niet waar hij heen moet met een slb’er en hierdoor kunnen
cursisten te laat terecht komen bij de tb’er. De cursist staat al met 1 voet buiten de opleiding.
Alle tb’ers gaven weer dat er verbeterpunten zijn. Hieronder worden ze puntsgewijs weergegeven:
- meer ruimte voor de coachende rol van tb’er richting slb’er. (hoe beter ze dat werk kunnen doen,
hoe beter ze de slb’ers kunnen helpen).
- dichter op de mensen zitten, hierdoor kun je beter coachen.
- slb’ers moeten eerder de signalen die zij opvangen door geven, eerder stappen ondernemen als ze
iets signaleren. Hierdoor kan er misschien voor gezorgd worden dat een cursist binnen boort kan
blijven.
6. Hoe wordt het eerste contact met de leerling gelegd?
Brief

Mail

Afspraak

Telefonisch

Anders

Dat is heel verschillend. Meestal wel op aandragen van de slb’er. De ene cursist komt mee aan de
hand van een slb’er. De tb’er stelt zichzelf dan voor en er wordt een afspraak gemaakt. Andere
cursisten sturen een mail en daar wordt op gereageerd en een afspraak vast gezet. Ook kunnen
leerlingen bij de receptie in de agenda kijken van de tb’er en een afspraak zetten. Dat zijn de
verschillende manieren hoe het eerste contact gelegd wordt.
7. Wat wordt er in het eerste gesprek met de leerling besproken? (welke onderwerpen)
Het is heel afhankelijk wat er in het eerste gesprek besproken wordt. Het eerste gesprek is over het
algemeen oriënterend. De tb’er wil helder krijgen wat er speelt en of ze weten waarom ze zijn
doorgestuurd naar de tb’er. Het kan ook zo zijn dat de leerling het gesprek begint of aangeeft waar
ze het over willen hebben.
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Wat de tb’ers heel belangrijk vinden is dat de cursisten zich op hun gemak voelen. Één van de tb’ers
zegt: “ik ben toch een vreemde eet in de bijt voor ze”. In het gesprek geven de tb’ers aan wie zij zijn
en wat hun taak is. Het doel is ondersteuning bieden en hen verder helpen. Na het gesprek kan een
tb’er kijken waar de cursist naar toe verwezen zal moeten worden, of dat één gesprek genoeg was
voor de cursist.
8. Hoe is de relatie tussen u en de leerling in het algemeen? Ervaart u dat als prettig?
goed

voldoende

matig

slecht

Op deze vraag werd verschillend gereageerd. Twee tb’ers geven aan dat de relatie tussen de tb’er en
de cursist positief is. Zo zegt een tb’er:” Ik denk dat ze over het algemeen op hun gemak voelen bij
mij. ik sta niet in een machtsverhouding met de cursisten”. Zo bepaalt de leerling bij deze tb’ers ook
of de deur dicht gaat, raam open of dicht etc. Veiligheid waarborgen vinden deze cursisten erg
belangrijk. Wel is een klein aantal (20%) waar de relatie minder mee is. Ze denken dat dit vooral komt
omdat zij hen onder druk zet.
Een andere tb’er geeft aan dat de relatie heel wisselend is. Zo geeft hij weer dat het bij sommige
jongens echt oude krentenbroodachtig is en dat sommige cursisten wat meer afstand tussen zit en
waarbij hij directiever is. De tb’er geeft weer dat het heel afhankelijk is wie hij tegen over hem heeft
zitten.
Weer een andere tb’er geeft weer dat ze maar korte momenten met de cursisten heeft. Er ontstaan
geen intensieve relaties, omdat zij de cursisten maar eenmalig ziet. Er is dus meer afstand. Haar
insteek is wel dat de cursisten met een goed gevoel weggaan en het idee hebben dat er iets gedaan
wordt.
9. Hoe is de relatie met ouders? En wat doen jullie om de ouderbetrokkenheid te stimuleren?
goed

voldoende

matig

slecht

Ook deze antwoorden waren geheel verschillend. Ze geven allen wel aan dat het per situatie
verschillend is. De een vindt de relatie goed gaan met de ouders en nodigen de ouders eigenlijk uit
als dit nodig is. Als het om praktische zaken gaat, zoals spijbelen of resultaten. Als het om
persoonlijke punten gaan dan overleggen ze eerst met de cursist of de ouders er bij betrokken
kunnen/ mogen worden.
Anderen geven weer dat ouders soms boos binnen komen. Ouders komen dan met een blaas verhaal
binnen, of de tb’er moet een vervelende mededelingen doen. De tb’ers proberen rust te creeren
zodat ze allen hun verhaal kunnen doen. De meesten ouders gaan ook met een goed gevoel weg en
dat vinden ze belangrijk.
Het komt ook weleens voor dat de ouders niet betrokken willen zijn of niet kunnen i.v.m.
taalbarrière. Één van de tb’ers gaf weer dat hij nauwelijks contact heeft met ouders. De relatie hangt
vaak af hoe de relatie met de leerling is. Sommige ouders zijn heel afstandelijk en formeel en andere
ouders willen samen gaan kijken wat ze kunnen gaan doen.
Stimuleren ouders:
Op alle opleidingen hebben ze een algemene ouderavond. Tijdens deze ouderavond krijgen de
ouders informatie over de opleiding, examinering etc. Daarnaast zijn er individuele gesprekken met
slb’er of lesgevende docenten (soort 10 min.gesprek) waar ouders heen kunnen en informatie
kunnen verkrijgen over hun kind.
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Bij de CIOS is er ook Centraal Didactische Prakticum. Hier geven cursisten elkaar les en de ouders zijn
daar bij. Voor dat dit begint krijgen de ouders een algemeen praatje daarna gaan ze naar de klas
waar hun kind zich bevindt. Ze krijgen ook informatie over onderwijs examen reglement en het
wordt afgesloten in de hele klas met de slb’er. Daarnaast worden deze ouders uitgenodigd bij
beroepsoriënterende dagen. Hier gaan de cursisten keuzevakken kiezen.
Eén van de tb’ers gaf weer dat hij oudercontact niet echt stimuleert. Zijn prioriteit ligt meer bij de
beeldvorming naar de slb’ers.
10. Hoe gaat u om met weerstand van de leerlingen tegen het naar school gaan, leren?
Goed

Voldoende

Matig

Slecht

Alle tb’ers kijken in eerste instantie wel naar waarom een cursist niet meer wil, waar komt dat
vandaag? Wat maakt het dat de cursist niet naar school wilt? Soms is het heel duidelijk waarom een
leerling niet meer wilt. Er wordt dan gezocht naar oplossingen. Sommige cursisten willen alleen maar
werken en dan kunnen ze bijvoorbeeld overstappen naar BBL- traject, leren en werken tegelijk.
Als een leerling 18- is dan wordt de leerplicht en ouders ingeschakeld. Samen wordt er gekeken wat
ze voor de cursist kunnen doen. Eén van de oplossingen kan zijn heroriëntatie. Ze volgen daar dan
een traject en hierdoor kunnen ze gaan kijken wat ze wel willen gaan doen. Dit wordt meestal via de
casemanager geregeld. De cursisten die onder de 18 zijn mogen niet naar school, ze zijn leerplichtig
en hebben geen startkwalificatie. De tb’ers proberen deze cursisten wel aan te spreken op hun
verantwoordelijkheid. Eén van de tb’ers zegt bijvoorbeeld: “gun je zelf eens een kans om te
ontdekken wat je echt wil”. Een andere tb’er zegt: “luister eens als jij stopt dan moet jij in de spiegel
kijken en zeggen yes ik vind het echt super om vrij te zijn”. Bij hem zijn er niet cursisten die zo
gestopt zijn en niets meer willen. Hij probeert ze op deze manier te triggeren.
Het komt weleens voor dat een cursist echt niet meer wil. De middelen die de tb’er dan heeft zijn op
een gegeven moment ook niet. Dan besluiten de tb’ers dat ze of uitgeschreven worden of tijdelijk in
de hulpverlening terecht komen.
11. Welke middelen/ maatregelen worden er ingezet als er problemen voortdoen die niet met een
gesprek verholpen kunnen worden?
Geen middelen/ maatregelen
Wel middelen/ maatregelen
De tb’ers zijn meer een doorgeef luik. Ze inventariseren het probleem en verwijzen dan vaak door.
Bijvoorbeeld naar de eigen huisarts, een vertrouwenspersoon, schoolmaatschappelijk werker,
casemanager en of ze winnen zelf informatie in.
Sommigen schakelen ook de opleidingsmanager in bij zaken waarvan ze denken dat ze daar niet
verder mee kunnen. En soms komen de tb’ers tot de ontdekking dat alle middelen op zijn en dat ze
de cursist toch moeten uitschrijven.
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12. Kunt u symptomen van psychische problemen of persoonlijke problemen signaleren?
Nee
Ja
Alle tb’ers geven aan dat ze dit wel kunnen. Ze denken dat ze dat kunnen door de ervaring die ze
hebben opgedaan en de didactische achtergrond. De tb’ers krijgen niet precies trainingen om
problematiek te signaleren. Wel krijgen ze informatie over problemen, bijvoorbeeld alcohol waarbij
signalen wel naar voren. Daarnaast zijn er ook intervisie momenten waar de tb’ers hun inbreng
kunnen doen. Sommigen ervaren dit als prettig, ze kunnen een casus inbrengen en anderen denken
met de tb’er mee. Zo kunnen ze soms ook verder in de begeleiding met de cursist.
Eén tb’er zeg: “Een van de dingen dat ik vind dat je goed in de gaten moet houden is waar zijn de
grenzen van jouw werk, ook als school. We moeten hier op school niet de psycholoog gaan
uithangen, althans dat is niet mijn taak. Daar zijn andere mensen voor”.
Andere tb’er zegt: “ik ben er wel voorzichtig mee want ik ben geen psychiatrische hulpverlener. Ik
kan wel signaleren maar aan de andere kant ben ik tegen het hokjes plaatsen, die stempel dat elke
leerling tegenwoordig op krijgt.
13. Vindt u dat er genoeg aandacht wordt besteed aan psychische of persoonlijke problemen
onder de leerlingen? Wat zou anders kunnen?
Nee
Ja
Er wordt binnen het Nova College steeds meer een punt en het wordt door de meesten ook goed
opgepakt. Sommige slb’ers pakken problemen goed op en geven daar op tijd aandacht aan en
verwijzen op tijd door. Andere slb’ers vinden het ingewikkeld of zeggen vanuit hun beroepshouding
dat het hier commerciële vakgebieden zijn. Het is hier een kwestie, even plat gezegd, niet lullen maar
poetsen. De cursisten kunnen de problemen niet overal mee naar toe nemen.
Daarnaast zijn er ook genoeg andere mensen naast de slb’ers die er aandacht aan besteden, denk
aan de hulpverlening als ze daar terecht komen.
Wat de tb’ers wel opvalt is dat er soms heel veel mensen betrokken zijn bij één cursist waardoor de
verantwoordelijkheid wegvalt. Hier zal men nog wel naar kunnen kijken.
14. Welke afweging maakt u om een leerling door te verwijzen naar het SMW?
Dat is voor de tb’ers per situatie verschillend. Het hangt af van het soort problematiek waar een
cursist mee komt. In een aantal gevallen zit er al hulpverlening op en dan wordt er nog zelden daar
naar toe verwezen.
Naar het schoolmaatschappelijk werk wordt verwezen als er een praktische kant aan het probleem
zit. Dit kan voor een cursist een goede ingang zijn om dan een vertrouwensrelatie op te bouwen met
een hulpverlener. De tb’ers kijken dus eerst wel wat er vanuit de thuissituatie al is en wat de leerling
zelf al doet. Soms wordt er ook niet doorverwezen, maar heeft een tb’er even een kijk/ mening van
een schoolmaatschappelijk werk nodig.
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15. Hoe staat u tegenover hulpverlening in het onderwijs?
Positief

Neutraal

Negatief

Alle tb’ers staan positief tegenover hulpverlening in het onderwijs. Ze denken dat het goed is dat het
er is. De lijnen worden zo korter omdat de hulpverlening binnen de school zit. De hulpverlening
wordt zo ook laagdrempeliger voor cursisten. Zo hebben ze ook niet te maken met verschillende
hulpverleningsinstanties.
Een van de tb’er vindt wel dat het oplossen van alle problematiek en/ of het hulp bieden wel zijn
grenzen heeft. Ze geeft weer: “we hebben expert in ons land voor alle mogelijke zaken en maak daar
a.u.b. gebruikt van. Blijf niet prutsen aan iets waar je niet deskundig in ben” .
Een andere tb’er geeft aan dat de medewerkers van school wel moeten beseffen dat het geen
psychiatrische instelling is. Je bent een school, “that’s is”. Nu zijn er veel mensen aanwezig waardoor
het overzicht snel weg is.
16. Hoe verloopt de doorverwijzing naar het SMW? Wat zijn de taken van u?
Goed

Voldoende

Matig

Slecht

De doorverwijzing naar het SMW verloopt goed. De tb’er vult vaak samen met de leerling een
formulier in. In deze formulier omschrijven ze de gegevens van de cursist en de situatie wordt
concreet omschreven. Ook kunnen de tb’ers aanvinken waar zij denken dat de cursist heen moet. De
cursist bekijkt deze formulier en geeft goedkeuring om het op te sturen. De cursist krijgt ook een
kopie van het formulier. Het formulier wordt dan opgestuurd naar de casemanager en vaak ook naar
het SMW. De casemanager zorgt er voor dat het formulier bij de desbetreffende persoon terecht
komt.
Eén tb’er gaf aan dat hij niet echt contact heeft met het SMW. Ze zeggen elkaar gedag maar van
samenwerking is er geen sprake. Wel heeft hij nauwe samenwerking met de casemanager.
17. Hoe ervaart u de samenwerking met de SMW’er?
Goed

Voldoende

Matig

Slecht

De samenwerking met de SMW verloopt prima. Bij de opleiding economie zit alles op 1 verdieping en
dat ervaart de tb’er als prettig. De tb’er kan snel contact opnemen met de SMW waardoor de lijnen
met de SMW kort zijn.
Een andere tb’er vindt het overleg dat zij hebben heel prettig. Ze kunnen altijd mailen of bellen als er
vragen zijn en krijgen altijd een reactie terug.
18. Hoe kunnen we de hulpverlening zo toegankelijk mogelijk maken?
Eén van de tb’er gaf aan dat het al toegankelijk genoeg is. Ze gaf aan dat ze denkt dat het niet
laagdrempeliger zou kunnen. Ze denkt wel dat als er een loket komt waar leerlingen zelf terecht
kunnen het nog toegankelijk kan, maar misschien onmogelijk.
De andere tb’ers denken dat er nog wel wat kan veranderen. Zo moeten er drempels weggehaald
worden en misschien functies combineren. Zo weten cursisten niet als je naar dat kamertje gaat dat
ze naar de hulpverlening gaat. Daarnaast iemand hebben die dicht bij de cursist staat, dat je daar
altijd binnen kan wandelen. De bereikbaarheid via de mail kan beter en misschien een site van
maatschappelijk werk waar leerlingen zelf op kunnen kijken Ook kan het handig zijn als aan het begin
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van het school jaar verschillende hulpverleners zich voorstellen en weergeven wat ze doen en waar
ze hen kunnen bereiken. Dit zijn ideeën waarvan zij denken dat het nog toegankelijker kan.
19. Wat kan er volgens u verbeterd worden binnen de trajectbegeleiding als het gaat om de
begeleiding van leerlingen die willen stoppen met hun opleiding?
Er hoeft niets te veranderen.
Het volgende kan veranderd worden, namelijk:
Alle tb’ers geven eigenlijk aan dat er nog weinig te halen valt bij de tb’ers. Misschien zou de tb’er wat
serieuzer om kunnen gaan met de problematiek en de reden dat ze willen stoppen van de cursisten.
Wel geven ze allen aan dat er bij de slb’er punten beter kunnen. Als zij eerder signaleren en de
signalen oppakken en eerder verwijzen naar de tb’er dan kunnen zij misschien meer opvangen. Nu
komt het geregeld voor dat cursisten pas terecht komen als ze al met 1 been buiten de opleiding
staat en dat is dan vaak te laat. Slb’ers zijn de eerste lijn waar cursisten terecht komen als ze ergens
mee zitten en die moeten dat goed oppakken. Tb’ers zijn altijd de tweede lijn, daar komen ze als de
slb’er er echt niet meer uitkmt.
Een van de tb’ers geeft aan dat ze misschien meer moeten richten op de leerlingen die wel de
opleiding willen. Dat je zorg dat zij binnen blijven.
20. Heeft u verder nog aanvullingen op dit interview?
Nee
Ja
Nee
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Samenvatting van de interviews van de cb’ers
1. Wat is uw taak/functie bij het pluspunt in het algemeen?
Bij heroriëntatietraject krijgen ze cursisten binnen die gestopt zijn bij de opleiding en niet weten wat ze nu
verder willen doen. Het is echt een heroriëntatieprogramma waar ze gaan kijken wat ze willen gaan doen. Het
programma duurt 10 weken waarvan 2 weken in een groep van acht personen en de andere 7 à 8 weken
werken ze individueel aan hun plan van aanpak.
Tijdens de groepsfase gaan ze aan de slag met de drie vragen, wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. De CB’ers
willen dat de leerlingen zichzelf in kaart kunnen zetten met hun positieve eigenschappen en kwaliteiten maar
ook hun negatieve eigenschappen. De twee weken worden afgesloten met een beroepentest van het UWV.
Vanuit daar gaan ze kijken welk beroep ze willen gaan doen. De CB’ers proberen dit te beperken tot 2 à 3
beroepen. De cursisten maken tijdens de groepsfase een plan van aanpak waarin ze aangeven wat hun doelen
zijn, wat ze precies willen uitzoeken, wat de acties zijn en wie ze daar bij nodig hebben. Daar komt ook een
tijdspad uit waarin ze aangeven wanneer ze het klaar willen hebben. De CB’ers begeleiden de cursisten bij het
maken van een plan van aanpak, omdat vele cursisten dat als lastig ervaren. Het plan van aanpak presenteren
ze dan aan de ouders. Ze geven weer wie ze zijn, wat ze van zichzelf denken en welk beroep zij bij zichzelf
vinden passen. De CB’ers vinden het belangrijk dat de ouders van de cursisten er bij betrokken worden, zodat
de ouders weten waar hun kind mee bezig is.
Na de twee weken gaan ze de individuele fase in. Hierin gaan de cursisten meer informatie zoeken naar wat er
in het plan staat. De CB’ers stimuleren de cursisten hierin dat ze niet alleen informatie gaan zoeken via internet
omdat ze zo in dezelfde valkuil terecht kunnen komen, niet goed geïnformeerd zijn over de opleiding. Ze willen
dat de cursisten de praktijk in gaan, bijvoorbeeld een stage of ergens meeloopt. De CB’er legt contacten met
bijvoorbeeld de TB’er zodat een cursist kan meelopen binnen een opleiding die de cursist wil gaan doen.
Naast het traject nemen CB’ers ook capaciteitentesten af. Dit is een officiële MCT-M, een multiculturele
capaciteiten test en daarnaast werken ze met een normgroep. De uitkomst van de test vergelijken ze met de
normgroep. Door de vergelijking krijgen ze een normscore en weten ze of een cursist bijvoorbeeld het niveau
aan kan of niet. De testen worden besproken met de cursist en eventueel ouders en het gaat ook terug naar de
casemanager.
Het kan voorkomen dat een cursist het na twee weken al weet, ingeschreven staat bij een nieuwe opleiding
maar nog leerplichtig is. Aan de CB’er is het dan dat ze de tijd dat de cursisten niet naar school gaan dat
leerplicht dat gaat gedogen. Zo kan een cursist tot dat de opleiding start gaan werken en eventueel een paar
uur naar het leercentrum. De CB’ers moeten dan wel documenten aanleveren, onder andere: een bewijs van
aanmelding nieuwe opleiding, ondertekent briefje van ouders waarin ze goedkeuren dat hun kind tijdelijk gaat
werken, document van waar ze nu werkt en daarnaast een bevestiging van de opleiding dat ze daar kan
komen.
Ook kan het voorkomen dat een leerling niet weet wat hij wil na die 10 weken. De CB’ers houden dan contact
met de cursist. Heeft af en toe gesprekken met de cursist over hoe het nu gaat. Als een cursist 18 plusser is
dan wordt hij uitgeschreven en ligt de verantwoordelijkheid bij de cursist. Bij minderjarige is het Nova College
verantwoordelijk en houden de CB’ers contact met de cursist. Mocht een cursist nu helemaal geen inzet tonen
en alles afwijzen dan wordt het terug verwezen naar de opleiding/ casemanager.
Ook verwijzen CB’ers bij bepaalde problematiek door naar het SMW of schoolpsycholoog. Dit doen ze vaak ook
in overleg met ouders.
2. Hoe is de aanmelding van de leerling tot stand gekomen?
Het begint allemaal bij de opleiding zelf. De SLB’er signaleert een probleem bij een cursist, spijbelgedrag of
andere problematiek. In eerste instantie probeert de SLB’er het zelf. Mocht de problematiek te zwaar zijn dan
verwijst de SLB’er door naar de TB’er. De TB’er heeft dan een gesprek met een cursist en kijkt waar de cursist
heen zal moeten. Dat kan onder andere naar heroriëntatie. De TB’er verwijst de cursist samen met een advies
door naar de casemanager. De casemanager heeft ook een gesprek met de cursist. Als een cursist aangeeft dat
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hij echt niet weet wat ie wil doen dan wordt de cursist doorverwezen naar heroriëntatie. De meeste
aanmeldingen bij heroriëntatie komt via de casemanager. Heel af en toe via anderen, bijvoorbeeld de
schoolpsycholoog, ouders of de leerling zelf. Er wordt dan een dossier aangemaakt. De CB’er leest het dossier,
benadert de cursist en de ouders en geeft weer wanneer ze kunnen gaan starten.
3. Wanneer merkt u dat het niet om een keuzeprobleem gaat maar om andere (persoonlijke)
problematiek?
De CB’ers komen eigenlijk al vrij snel erachter dat het verder gaat dan een keuze probleem. Soms staat het al
weergeven in het intake- en aanmeldingsformulier maar in de meeste gevallen komt het tijdens het
heroriëntatietraject echt naar voren. Het programma wat aangeboden wordt is heel intensief. Tijdens de
groepsfase zitten leerlingen vier dagen een aantal uur bij elkaar en wordt er gesproken over allerlei zaken
onder andere over hun signalement, hoe ze denken en voelen. De CB’ers merken op dat ze heel er open en
eerlijk zijn over moeilijke dingen in hun leven. Naast de gesprekken en observeren doen de CB’ers ook spellen
met de cursisten. Bijvoorbeeld het spel kaarten op tafel. Tijdens dit spel liggen er allerlei kaarten op tafel en
moet een cursist twee kaarten pakken en daar iets over vertellen. Een cursist kan bijvoorbeeld de kaart drank
en drugs pakken. Hierdoor laat een cursist al veel van zichzelf zien. Tijdens de twee weken krijgen de CB’ers
dus ongelofelijk veel informatie binnen van de jongeren. De jongeren laten veel van zichzelf zien of zijn zeer
afwijzend. Dit zijn allerlei punten waar de CB’ers wat mee kunnen en waardoor ze zien dat het meer is dan
alleen een keuze probleem.
Het komt ook voor dat jongeren de eerste dat al alles op tafel gooien over hun leven.
Casus (micro)
4. Gegevens anonieme student; sekse, leeftijd, opleiding en thuissituatie (als deze informatie
beschikbaar is)
Casus 1
Sekse:
Meisje
Nationaliteit:
Nederlandse
Leeftijd:
16 jaar
Opleiding:
CIOS. Sport en beweging
Thuissituatie:
Deze cursist had te maken met jeugdzorg. Ze was niet uit huis geplaatst maar zelf uit huis
gegaan. Ze woonde bij de vader van een vriendin van haar. Dat was verder niet officieel
geregeld en dat werd op een gegeven moment gedoogd. Iedereen had er vrede mee met
deze oplosssing. Ze zouden kijken hoe dat allemaal ging lopen en hoe de ontwikkelingen zijn
en op grond daarvan gingen ze kijken wat de vervolgstappen zouden zijn.
Op een gegeven moment waren er veel mensen bij betrokken. Leerplicht zit er op,
jeugdzorg, haar ouders zaten haar achterna, de vader van der vriendin, schoolpsycholoog en
dan ook nog heroriëntatie. Maar de regie is er niet echt. Ik houd nu eigenlijk bij hoe het met
haar gaat. ze is nu aan het werk en ik ben nu aan het proberen om dat te gedogen.
Casus 2
Sekse:
Leeftijd:
Opleiding:
Thuissituatie:

Meisje
17 bijna 18
OMO; ondernemers en management opleiding; verkoper
Citeren vanuit aanmelding; Door afwijzende, boze houding geen stageplaats ook in de les
functioneert ze moeizaam. Ze geeft aan de creatieve vakken het leukst te vinden, maar dit is
bij haar houding niet echt terug te vinden. Als ze zo door gaat zal ze dit jaar niet redden. Ze
is half Marokkaans en lijkt in een identiteitscrisis te zitten. Ze geeft aan op school regelmatig
gepest te zijn omdat ze buitenlandse is. Ze voelt zich nu een buitenbeentje in de klas met
allemaal blonde jongelui.
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Stage gelopen in Velsen en Heemskerk. Ontbonden wegens gedrag; te laat, nukkige boze
houding.
Belemmerende factoren aangegeven op intakeformulier; psychisch, geen hulpverlening,
maar wel worsteling met de identiteit.
Nederlandse vader, Marokkaanse moeder
Casus 3
Sekse:
Nationaliteit:
Leeftijd:
Opleiding:
Thuissituatie:

Casus 4
Sekse:
Nationaliteit:
Leeftijd:
Opleiding:
Thuissituatie:

Meisje
Nederlandse
18
Kapper
Van moeder begreep de CB’er dat er psychische problemen waren. De cursist was een hele
open meid, ze gaf al vrij snel aan dat ze veel aandacht nodig had. De CB’er had van haar
moeder begrepen dat de cursist erg bezig was met haar psychische problemen. De cursist
had ook een diagnose, ADHD. De cursist vond het heel moeilijk om constant de confrontatie
aan te gaan, ook waar de ouders bij zaten en daardoor was ze psychisch ook van stuk.
Nu is ze naar een dagopvang gegaan voor allerlei activiteiten en gesprekken.

Meisje
Nederlandse
17
Auto techniek (typisch borderline keuze, het is elke keer anders met haar beroepskeuze en
het is maar net hoe zij zich voelt)
Die is slecht. Haar ouders zijn gescheiden, geen contact met de vader en bij moeder
weggelopen. Ze zou toen kamertraining moeten of pleeggezin toen heeft een nichtje met
diens vriendin woning aangeboden. Die hebben zich over haar ontfermd en dat is goed
gekeurd omdat ze daar niet wegliep. De kamer is 3 bij 4 en twee honden. Dat nichtje en haar
vriendin zijn begin 20. Het is niet ideaal. Er zit wel een hulpverlening op, een speciaal
maatschappelijk werkster van Bascuele.

5. Van welke problematiek is er sprake?
geen tijd om het te bespreken. Komt wellicht in andere vragen naar voren.
De gegevens wat in de intake- en aanmeldingsformulier stond klopte. De CB’er heeft de cursist twee weken
gehad en na twee weken is hij gestopt met haar. De cursist wilde helemaal niets en deed ook niets. De cursist
had iets tegen Nederlandse blonde meisjes en dat zei ze ook. De cursist was compleet afwijzend. De cursist gaf
aan dat ze iets wilde doen, letterkunde en franse taal. De CB’er vond dat prima maar dan moest ze naar het
HBO. Hij stelde voor om er samen naar te kijken hoe ze daar kon komen. ze had een compleet afwijzende
houding en wilde niets.
Blowgedrag en gedragsproblemen. Ze had ook autoriteitsproblemen en een wat oudere vriend waar niet
iedereen even gelukkig mee is/ waren. Hiervoor heeft ze VMBO- TL gedaan. De problemen zijn halverwege
VMBO- tl ontstaan, het verzet, spijbelen, blowen en verkeerde vriendjes. Ze heeft de opleiding wel af kunnen
maken.
De cursist verwonde zich zelf, dat kon men zien. Ze heeft ernstige obesitas en ze heeft waarschijnlijk de
diagnose borderline, maar dat mogen ze pas stellen als ze 18 is, en ADD. Ook begint het er op te lijken dat ze af
en toe wat wanen heeft, een soort achtervolgingsgevoel. Het advies wat ze kreeg was opname, dat heeft ze
geweigerd. Toen is er gedragstherapie, meidengroep met borderline, aangeboden maar ook dat weigerde.
Toen is ze weggegaan bij haar psychiater en nu zit ze hier bij de schoolpsycholoog. Ook is de reclassering er bij
gekomen omdat ze sterk schoolafwijzend is. Dus ondertussen zit ik erop, een psycholoog, psychiater,
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gedragskundige, leerplichtambtenaar , reclassering en bureaujeugdzorg want die gaat het straks overnemen
van de Bascule.
6. Was er sprake van verslaving/middelengebruik?
Nee
Ja
onder andere: e.
- Nee, niet dat ik weet. Meestal zijn jongeren daar wel openhartig over.
- ja, blowen, roken en eten.
7. Hoe is het probleem aan het licht gekomen?
Geen antwoord, geen tijd voor.
De CB’er wist al dat ze problemen had toen ze werd aangemeld. Alleen naar de twee weken werd hem
duidelijk dat hij helemaal niets met haar kon. Ze was zeer afwijzend. Hij heeft haar toen teruggestuurd naar de
casemanager. Met de casemanager heeft hij veel telefonisch contact gehad. Toen hoorde hij van de TB’er dat
er al veel gesprekken zijn geweest, maar ze kwamen niet verder met haar. Hij wist niet dat er al veel
gesprekken zijn geweest. Het is ook niet dat hij deze informatie wil weten, want dat is teveel informatie. Hij wil
niet bevooroordeeld de gesprekken in gaan.
De slb’er signaleerde het verzuim. De cursist kwam heel weinig op school. Dan wordt er op een gegeven
moment gekeken wat er aan de hand is. Toen heeft de cursist te kennen gegeven dat het niet de opleiding is
wat ze wil en dat er thuis ook dingen spelen. Dus dat ze helemaal niet thuis woont, dat soort dingen zijn toen
aan het licht gekomen.
De cursist heeft het zelf gezegd. Er was helemaal niets bekend, ook niet in de intake. Ja alleen dat Bascule er
op zat. Niemand wist van iets, blijkbaar ook niet op haar vorige opleiding. En ineens kwam haar
maatschappelijk werker van Bascule uit de lucht vallen. Ze nam met de CB’er contact op, want de CB’er had
haar contactgegevens niet. Toen is het balletje verder gaan rollen.
8. Zijn de ouders van de cursist betrokken?
Ja
Nee
Algemeen: Over het algemeen worden de ouders tijdens de aanmelding al benaderd. De CB’ers geven weer
dat de cursist bij hen terecht komt en wanneer ze de cursist verwachten. Daarnaast nemen ze contact op met
de ouders als de cursist zich ziek meld. En tijdens de presentatie hebben ze ook contact met de ouders.
Ja, direct bij het uitnodigen de eerste week als het heroriëntatie gaat beginnen en ook bij het maken van een
afspraak van het presenteren van het plan van aanpak of als een cursist niet komt opdagen bij bijvoorbeeld
ziekte dan bellen we ook even.
Ja, die worden automatisch betrokken. We spreken de ouders in iedere geval aan het eind van de eerste twee
weken. Daarnaast staat er soms op de intake of aanmeldingsformulier dat er al contact is geweest met ouders.
Er is eigenlijk niemand die zich met de cursist van de casus bemoeid. Ze laat zich ook niet veel vertellen, ze
gaat haar eigen weg. Ze heeft na die twee weken geen presentatie gegeven. Ze wist niet aan wie en uiteindelijk
is het er nooit van gekomen. Ze heeft wel contact met der ouders. Maar door allerlei ruzies en dergelijke zagen
de ouders ook in dat ze nu beter afstand konden houden. Ze heeft wel goed contact met de vader van een
vriendin van haar, daar woont ze nu ook. Ze houdt zich daar aan de afspraken. Op dit moment heb ik wekelijks
contact met haar. Samen met de psycholoog bewaak ik nu het proces van haar.
Nou die zijn niet echt betrokken. Ze denken dat de moeder dezelfde stoornissen heeft als zij. Ze is overigens
wel op de hoogte van alles. Ze heeft nu alleen contact met haar nichtje en vriendin.
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9. Wat is er gedaan voor deze cursist? (Trajectbeschrijving)
Eigenlijk is er niet zoveel gedaan voor deze cursist omdat er al veel hulpverleners opzaten. De CB’er hoefde
niet te organiseren. De CB’er heeft wel contact met de hulpverleners. Op een gegeven moment mag de CB’er
niet verder en toen heeft de CB’er een adviesformulier ingevuld waarop staat welke keuze de cursist gemaakt
heeft. Bij deze cursist was dat uitschrijving. Op het moment dat de CB’er dat gedaan heeft kreeg ze een bericht
van de opleidingmanager van de opleiding met de mededeling dat haar rugzak met ambulante hulpverlening
stopt als ze wordt uitgeschreven. De CB’er gaf aan dat er daar iets ontbrak. Het kwam over alsof de
opleidingsmanager niet wist dat er geen contact was tussen de cursist en de ambulante hulpverlener.
Tijdens het gesprek voelde de Cb’er het al aankomen. Dat het traject moeilijk was voor de cursist en de cursist,
een meisje, zat ook nog eens met allemaal jongens in de groep wat niet goed ging. Er zat een neef van haar in
het traject die haar uitlachte. De CB’er heeft hem aangeproken op zijn gedrag zodat de cursist, het meisje, het
nog niet zwaarder zal krijgen. Daarnaast werkte de CB’er met RAAK 9 een oude methode voor
loopbaanorienatie). De cursist moest antwoord geven op vragen of ze meer een manager of slachtoffer is van
haar leven. Zij wilde daar niet aan beginnen en wees het allemaal af. Alles wat de CB’er probeerde wees zij af,
maar het frappante vond de CB’er was dat ze wel elke dag aanwezig was. Dat heeft hij gevraagd maar geen
reactie op gehad. Aan het eind van de twee weken moet er een plan van aanpak komen, de CB’er wilde heel
ver gaan met haar omdat ze bijna niet meer leerplichtig is. Maar zij wees alle ideeën af. De CB’er heeft haar
daarom teruggestuurd naar de casemanager. Hij heeft de vader nog wel forse dingen meegegeven zoals
hulpverlening AMK. De CB’er wilde dat zij voor haar 18e hulp kreeg want na haar 18e vervalt er veel.
Dat was eerst de zoektocht van wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Dat heeft geleid tot een plan van aanpak
en een keuze. De cursist wil SPW gaan doen, maar heeft zich er verder niet in verdiept, ze is er zeker van. De
CB’er hoefde haar daarom geen oriënterende stage aan te bieden. De cursist wilde werken. De cursist werkt nu
en dat is de CB’er nu aan het aftimmeren met leerplicht, dat die dat gaan gedogen. De cursist krijgt dan een
ontheffing tot het nieuwe schooljaar. De CB’er moet daarvoor documenten aanleveren, een bewijs van
inschrijving voor de nieuwe opleiding, ondertekend briefje van ouders en een document van waar ze nu werkt.
Als ze aangenomen is bij der nieuwe opleiding moet daar ook een kopie van naar leerplicht. Op de manier kan
leerplicht het gedogen tot de nieuwe opleiding begint.
De CB’er probeert cursisten eigenlijk uit de instelling te houden. De CB’er heeft de cursist een speciaaltraject
aangeboden. De cursist werkt nu. Er is geen sprake van stage, ze hebben het een weekvulling stage genoemd.
De CB’er begeleid dat. Daarnaast heeft de leerplicht geëist dat de cursist twee dagdelen in de week
Nederlandse en Engelse les gaat volgen en ook moet ze deelnemen aan een meidengroep met borderline. Nu
is de coördinatie in handen van de reclasseringsambtenaar. De gedragskundige gaat aan de gang om iets te
doen aan obesitas zodat ze lekkerder in der vel komt te zitten. Ook heeft ze een psycholoog en daar komt ze
trouw.
10. Wat was helpend en wat niet?
Helpend:
Heroriëntatie is een vrij veilige omgeving. Het is een kleine groep en met iedereen is wel wat
aan de hand. Door de veilige sfeer en de kleine groep vertellen ze vaak ook meer. Daarnaast is
het belangrijk hoe je iemand benaderd, een goede manier en een luisterend oor bieden. De
cursist zag zelf ook dat dit op dit moment de beste oplossing was. Ze was elke bijeenkomst
aanwezig.
Het eigen traject wat de CB’er de cursist heeft aangeboden is heel helpend voor de cursist. Ze
krijgt deels haar zin maar de CB’er stelt ook grenzen. Eigenlijk had ze uitgeschreven moeten
worden maar de Cb’er vindt dat het een deel van de taken van de CB’er moet zijn. Dat zij een
brug vormen naar de hulpverlening. De mensen die juist problemen geven zijn vaak
hulpmijders. De cursisten starten bij ons en doordat de omstandigheden zo gunstig zijn laten zij
veel van zichzelf zien.
Heeft niet geholpen:

de CB’er denkt niet dat er veel geholpen heeft. De cursist zat in een groep met
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allemaal jongens en dat was niets. Daarnaast heeft de CB’er allerlei balletjes
opgegooid wat we konden doen (ook van de hulpverlening) maar ze wees alle
hulpaanbod af.
Uiteindelijk zit de cursist waar ze zit, door heroriëntatie, stuk begeleiding en
individuele begeleiding is de cursist nu weer aan het werk en gaat ze naar het
leercentrum. Ook staat ze ingeschreven bij een nieuwe opleiding. Het doel van het
heroriëntatietraject heeft geholpen.
Heroriëntatietraject heeft absoluut niet geholpen. De cursist had allemaal dromen en
ideeën. Dat was voor haar gewoon helemaal niet helpend wat ze was daar nog
helemaal niet mee bezig. Ze kon het allemaal nog niet aan.
11. Welke informatie ontbreekt er in de intake waardoor dit pas later geconstateerd wordt
(persoonlijke problematiek)?
- Dat de ambulante begeleiding niet goed is verlopen en dat er geen passende begeleiding voor de cursist is
geweest gezien haar enorme problematiek. Het was niet zomaar een ADHD’er, er zat heel veel hulpverlening
op. Voor de CB’er was het echt de vraag of ze wel aangenomen had moeten worden op heroriëntatie. Doordat
ze niet de juiste begeleiding kreeg op de opleiding was ze gedoemd om uit te vallen.
- Het was wel aangegeven dat de cursist een probleem had. Alleen de hoeveelheid gesprekken was voor de
CB’er niet duidelijk geworden. En daarnaast werd er gesproken op het aanmeld- en intakeformulier dat er
sprake was van boze en nukkige houding. Dit was veel meer dan een bozige nukkige houding, dit was totale
afwijzende houding.
- Het stond allemaal al in geschreven, niet heel uitgebreid, dat de cursist niet thuis woonde maar bij de vader
van een vriendin van haar. Haar blowgedrag, spijbelen en gedragsproblemen waren allemaal al bekend. Alleen
de mate ervan niet maar goed dat laat de CB’er meestal op zich afkomen.
- Er was alleen hetgeen van Bascule bekend. Niet eens wat Bascule was, geen naam van een contactpersoon,
helemaal niets. Eigenlijk alleen de naam Bascule en verder helemaal niets.
Mening
12. Wat kan er volgens u veranderd/verbeterd worden in de rol van de SLB’er?
De CB’ers hebben over het algemeen weinig contact met de SLB’ers. Ze kunnen de SLB’er bellen als dat nodig
is. Ze doen dat als ze meer informatie willen hebben over een cursist. Dit gebeurt overigens weinig. De Cb’ers
geven weer dat er niets veranderd hoeft te worden. De structuur hoe die nu staat is goed. SLB’ers zijn al zwaar
belast. Het mooiste zal wel zijn als problemen binnen een opleiding opgelost zal kunnen worden.
13. Wat kan er volgens u veranderd/verbeterd worden in de rol van de TB’er?
De contact met de TB’er verloopt vaak goed. Als ze iets willen weten over een cursist dan kunnen ze met de
TB’er bellen. Ze kunnen dan vragen of de TB’ers dingen herkennen of ze geven extra informatie. Officieel moet
dat via formuleren, maar vaak bellen ze de TB’er even op. Sommige CB’ers werken al een tijdje bij
heroriëntatie dus zij kennen de TB’ers ook een beetje en hierdoor is het ook wat laagdrempeliger. Eén van de
CB’ers gaf aan dat de communicatie beter kan. De CB’er gaf weer dat het soms lang duurt voordat een TB’er
antwoord geeft op de vraag of een cursist mee kan lopen binnen de opleiding.
14. Om voortijdig schoolverlaten te voorkomen zijn er de afgelopen jaren binnen het nova college
verschillende acties gedaan. Zoals het inzetten van het ZAT, en het Pluspunt. Wat zouden
volgens u nog helpende aanvullingen kunnen zijn? Heeft u daar een idee over?
De antwoorden van de CB’ers zijn heel wisselend. Eén van de CB’ers geeft aan dat hij het project zoals die nu is
prima vindt en dat er niets veranderd kan worden. Wel geeft de CB’er aan dat er eerder gesignaleerd zal
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moeten worden en doorverwezen naar de TB’er zodat een cursist niet lang rond loopt met problemen.
Een andere CB’er geeft weer dat er absoluut niet bezuinigd mag worden op het project pluspunt. De CB’er
vindt dat je moet investeren in de cursisten want het is kei hard nodig. De CB’er geeft weer dat er beter
uitgebreid kan worden dan bezuinigt. De maatschappij verandert en leraren zijn vaak niet opgeleid om te
kunnen omgaan met de problemen van cursisten. De cultuur is totaal niet afgestemd op de cursisten. School
vind de klassenlijsten belangrijker. Er moet meer leerwerktrajecten komen. Een ander CB’er geeft ook weer dat
er meer trajecten moet komen. zeker voor hulpmijders omdat je zo de stap naar de hulpverlening kan
verkleinen. Daarnaast moet er ook meer samenwerkingsverbanden komen. Nu is er veel in hokjes dat moet
anders. Je moet bijvoorbeeld jeugdzorg er bij kunnen betrekken wanneer dat nodig is.
De laatste CB’er gaf weer dat het onderwijs totaal niet flexibel is. Het Nova College pretenderen
competentiegericht onderwijs. We vragen veel aan cursisten, zelfstandig werken, plannen, allemaal dingen die
de hersenen (puberbrein) van cursisten nog niet aankunnen. Door geld gebrek is er veel gebrek aan personeel
en uren en daar gaat dan veel mis. De begeleiding zal moeten veranderen.
15. In de gevallen van vroegtijdig schoolverlaters die wij onderzoeken gaat het om de klassieke
risicofactoren. In hoeverre is de begeleiding aan deze jongeren de verantwoordelijkheid van
het nova college volgens u?
Alle CB’ers geven weer dat ze het de verantwoordelijkheid vinden van het Nova College, bij mindere jarige en
leerplichtige cursisten. De school signaleert en moet dat ook doorspelen naar ouders. Samen zijn ze
verantwoordelijk, mits het een minderjarige is, om te kijken hoe nu verder. Daarnaast vinden ze het een
verantwoordelijkheid van het Nova College dat er contact gelegd wordt met de hulpverlening als een cursist
dat nodig heeft. Maar het is niet de verantwoordelijkheid van Nova als een cursist daar niet heen gaat/ wil.
Bij 18 plussers is het een ander verhaal. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven en de school heeft dan
geen verantwoordelijkheid meer.
16. Wanneer verwijst u iemand door naar de hulpverlening /bij welke signalen?
Alle Cb’ers gaven aan dat ze weleens doorverwijzen. Wel verwijzen ze allemaal ergens anders naar. Zo overlegt
een CB’er eerst met het thuisfront en de cursist zelf dat hij aan hulpverlening zit te denken en waar de cursist
heen zal kunnen. Hij verwijst dan door naar het SMW en die regelt het verder. Als een cursist alles afwijst dan
stuurt deze CB’er de cursist weer terug naar de casemanager.
Een andere CB’er verwijst door naar externe hulpverlening bijvoorbeeld it’s your time to shine,
jeugdinterventie teams of JIT. Ook is er doorverwijzing naar het SMW maar dan wordt er vooral gekeken of er
het met schoolse zaken te maken heeft. Heeft het met schoolse zaken te maken dan wordt het door verwezen
naar het SMW anders naar een andere instantie.
De meesten verwijzen door als een jongeren zelf aangeeft dat ze graag een gesprek willen of dat tijdens de
begeleiding de CB’er opvalt dat er iets niet goed gaat. Ze gaan dan in gesprek met de jongere en verwijzen dan
door naar bijvoorbeeld het SMW.
17. Hoe is de samenwerking met de hulpverlening?
Goed
Voldoende
Matig
Slecht
Wat kan daaraan veranderd worden?
Drie van de vier CB’ers zijn enthousiast over de samenwerking met de hulpverlening. Ze hebben goed contact
met de hulpverlening. De lijnen zijn kort en ze kunnen hen bellen wanneer het nodig is. Ze geven wel aan dat
ze er niet veel mee te maken hebben.
Wat nog veranderd kan worden is de samenwerking, het overleg. Dat zal een stuk intensiever kunnen volgens
een CB’er. Daarnaast zal er 1 coordinator moeten zijn waar cursisten terecht kunnen. Nu moeten ze over hun
verhaal doen en als ze dan eindelijk bij een SMW of schoolpsycholoog zijn worden ze na meestal 5 gesprekken
doorverwezen naar een externe.
1 CB’er gaf aan dat ze de samenwerking matig vond. Ze kreeg de hulpverlening vaak niet te pakken als het
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nodig was. Ze vind daardoor ook dat de communicatie beter op elkaar afgestemd moet zijn.
18. Heeft u verder nog aanvullingen op dit interview?
Ja
Nee
Allen hadden ze geen aanvullingen op ons interview. We mochten ze mailen als we nog wat informatie willen
weten. En 1 CB’er gaf aan dat ze het leuk vond dat we dit onderzoek doen.
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Samenvatting van de interviews van de smw’ers
1. Kunt een functie omschrijving geven van uw taak als schoolmaatschappelijk werker?
Het schoolmaatschappelijk werk:
- is er als ondersteuning aan de opleidingen, om de haalbaarheid van cursisten te vergroten
- bouwt bruggen naar de opleiding, naar ouders en naar leerlingen toe en naar andere
hulpverleningsinstanties
- geeft de leerlingen een steuntje in de rug
- geeft individuele begeleiding om de kansen om een diploma te krijgen te vergroten. 1 tot 5 à 6 gesprekken,
incidenteel.
- is een spin in het web met doorverwijzen
- organiseert
- verwijst door naar andere instanties.
- heeft contacten met ouders/ huisbezoek
2. Wat is het doel/kern van het schoolmaatschappelijk werk?
Wat is het verschil tussen (algemeen)maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk?
En wat zijn de overeenkomsten?
Doel/kern:
- Een bijdrage aan welzijn van cursisten met als doelstelling het behalen van diploma een optimale kans te
geven.
- Het kijken naar de verschillende leefomgeving van de leerlingen zoals school, thuis en vrije tijd. En kijken
welke factoren belemmerend werken om hun diploma niet te kunnen halen. Soms kunnen leerlingen ook al
zijn er belemmerende factoren wel hun diploma halen. En als er teveel belemmerende factoren zijn om een
diploma te halen dan is het de taak van de maatschappelijk werker om daarin eerlijk tegenover de leerling te
zijn. Als het niet het geval is een steun in de rug te zijn voor de leerling om wel zijn diploma te halen.
Verschil tussen SMW en amw:
Het verschil is dat SMW echt gericht is op het behalen van een diploma. Dus hoe kan ik kijken dat de cursist
zijn diploma kan behalen. En alles dat buiten dat veld valt zoals schulphulpverlening, huiselijk geweld is voor
het amw.
Overeenkomsten:
Mensen die met problemen bij je komen bijstaan en via empowerment in staat zijn om zelf aan de slag te
gaan.

3. Hoeveel cursisten begeleidt u per jaar/ per periode? Hoe is het SMW te bereiken? (Van hoe laat tot hoe
laat?)
Afgelopen september is het SMW van start gegaan. De ene smw’er heeft 100 aanmeldingen gehad en heeft
daarvan 60 à 70 cursisten zelf begeleid. De andere smw’er geeft aan nu 120 cursisten te hebben begeleid
vanaf september. Het aantal gesprekken verschilt wel per cursist. De een heeft aan één gesprek voldoende de
andere heeft er echt vijf nodig.
De ene smw’er is bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot half 4.
De andere smw’er werkt fulltime en is op dit op het moment altijd per mobiel te bereiken.
4. Wanneer wordt een leerling doorverwezen naar het SMW? Wat zijn de taken van u?
De ene smw’er:
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Daar ben ik in mijn onderzoekje ook mee aan de slag geweest. Dit is nog iets wat heel erg wisselend is. Vanuit
zorg en welzijn hoeven ze maar iets te snuffelen en de cursist wordt doorverwezen.
Als andere docenten iets signaleren dan wordt het doorverwezen naar mij. Met name bij techniek en
economie is het belangrijk dat SMW ontwikkeld wordt.
In theorie verwijst de casemanager naar u door. Hoe werkt dat in de praktijk?
Dat is opgesteld dat SMW nieuw was en dat wij ons plekje moesten gaan vinden en dat overleg heel belangrijk
is. In de praktijk is het meestal zo dat ik een mailtje krijg van de casemanager, dat contact is soms wel een
beetje lastig want je zit met de privacy. Als smw’er heb je een beroepscode en als casemanager heb je dat niet.
Er is soms onduidelijkheid over wat een casemanager doet en een SMW doet. Daar kan soms ook frictie over
zijn.
De andere smw’er:
Nou we hebben een heel protocol. Het is de bedoeling dat de slb’er signaleert, de tb’er kijkt of die de slb’er
kan coachen. Is dit niet het geval dan wordt er gekeken of de tb’er de cursist zelf kan begeleiden. Als er sociaal
maatschappelijke problemen spelen dan wordt een leerling doorverwezen naar het SMW of de
schoolpsycholoog.
5. Van welke methodiek maakt u gebruik?
Er wordt geen vaste methodiek gebruikt. Een van de smw’ers geeft aan eclectisch te werken. De andere
smw’er geeft aan veel gebruik te maken van gesprekstechnieken en coachingstechnieken
6. Welke positie heeft het SMW binnen de school? En hoe ervaart u die?
-Het is een onderdeel van een zorgschil. De slb'er, tb’er zijn de directe schil en het SMW is de indirecte schil.
-SMW staat los van de opleiding en probeert daar een neutrale rol in te vervullen. Je bent er voor de leerlingen
in eerste instantie en je probeert wel bruggen te bouwen naar de opleiding waar ze vandaan komen. Je bent
echt de spin in het web, een duizendpoot.
7. Wat vindt u van de zorgstructuur binnen nova?
Een van de smw’ers geeft aan dat de aandacht voor de cursist te minimaal is. Als die aandacht groter wordt
denkt zij dat haar aandeel kleiner wordt.
Ook gaf zij aan dat de zorgstructuur binnen Nova nog niet vast staat. Dat ligt nu bij de raad van toezicht en
daar moet nog over beslist worden. Op dit moment wordt het handboek begeleiding als zorgstructuur
gehanteerd
De andere smw’er geeft aan binnen de huidige zorgstructuur input van de opleiding te missen en een
zorgcoördinator. Deze zou volgens haar in de plaats van de casemanager moeten komen.
8. Waar ligt de grens van het schoolmaatschappelijk werk? Wanneer besluit u om een cursist door te
verwijzen? En naar wie/ wat dan?
Een van de smw’er geeft aan dat dit een glijdende schaal is. Het is afhankelijk van de situatie. Cursisten van 18
jaar of ouder zijn juridisch volwassen. Als cursisten het goed vindt is er contact met ouders. Als het nodig is, is
huisbezoek mogelijk.
Doorverwijzen:
- als het probleem in het gezin ligt;
- als er hoge schulden zijn;
- bij verslaving
- als een cursist punten moeten verwerken wat van 5 jaar geleden is
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Verwijst naar:
- JIT (Jeugd interventie team)
- ACT (Assertive Community Treatment)
- ZAT-team ( Zorg & Adviesteam)
- RIAGG (Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg)
- RMC (regional Meld- & coördinatiepunt)
- it’s your time to shine,
- AMW ( Algemeen Maatschappelijk werk)
- Politie
- soms ook naar interculturele instanties.
- schoolpsycholoog en vertrouwenspersoon (intern)
9. Hoe kijkt u tegen schooluitval aan? Is het een individueel probleem of denkt u dat de school ook een
cruciale rol hierbij speelt?
De ene smw’er:
Het is het jammer als ze uitvallen. Maar als ze stoppen met hun opleiding en een andere opleiding gaan doen
is dat opzicht prima. Omstandigheden bepalen dat een cursist niet zijn diploma kan halen. Dus dan is het een
zaak dat een cursist zich niet zoveel met die omstandigheden hoeft te houden en zich op de opleiding kan
richten.
De andere smw’er:
Ik ben voorstander van dat leerlinge natuurlijk hun diploma halen. ‘Zonder diploma ben je niets’. Ik denk dat
het nova college bezig is op alle facetten om schooluitval te voorkomen en kijk ik ben daar een onderdeel van.
We hebben pluspunt, heroriëntatie dus alles bij elkaar doen we er alles aan om schooluitval te voorkomen.
Maar dat ze in iedere geval hun diploma hebben om in de maatschappij te functioneren.

10. Wat kan het SMW doen om VSV te voorkomen?
-Aan de ene kant voorlichting aan de opleidingen over signaleren
-Daarnaast is er natuurlijk de hulpverlening die je aan cursisten zelf bied
-En ook de contacten die je hebt vanuit de sociale kaart.
Niet alleen SMW kan vsv voorkomen. Het is een samenwerking met anderen. Maar ik zie zeker dat wij een
bijdrage kunnen leveren.
- over het algemeen en niet alleen bij het SMW kunnen de oudercontacten beter
- en de intakes kunnen strenger.
Een van de smw’er geeft aan als toevoeging dat wij heeft begrepen dat het Nova College het als het gaat om
vsv niet slecht doet in NL.

11. Hoe denkt u dat jongeren tegen de SMW’er aankijken?
Een van de smw’ers geeft aan hier zelf een klein onderzoek naar gedaan te hebben en dit ook in een enquête
heeft gemeten. Het SMW is grotendeels onbekend. Niveau 2 maakt er vaker gebruik van dan niveau 4. De
literatuur die hier over bekend is onderschrijft dit ook.
Waarom dat verschil tussen niveau 2 en niveau 4?
Ik denk dat cursisten van niveau twee meer te maken hebben met verschillende problematiek/ meer Multiproblem aspecten. Het heeft dus niet altijd alleen met intelligentie te maken.
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De andere smw’er geeft aan dat cursisten die al hulpverlening hebben gehad wat sceptisch en die moeten
overtuigd worden.
12. Hoe kunnen we het SMW zo toegankelijk mogelijk maken?
Beiden smw’ers geven aan dat er meer bekendheid van het SMW moet komen. Dit heeft volgens hen nog wel
te maken met het feit dat ze pas sinds september draaien.
Wat helpt het SMW toegankelijker te maken
- (meer) bekendheid over wat het SMW is en wat ze doet bij slb’ers en cursisten
- een mailadres of nog beter een chatbox, waar eventueel anonieme vragen kunnen worden gesteld
- een vast spreekuur
- een betere website wat jongeren aanspreekt waar duidelijk opstaat wanneer ze het SMW kunnen
benaderen.
- misschien folders of posters door de school hangen met teksten waar cursisten over na gaan denken
- het huidige protocol belemmerd dat de cursisten zelf naar het SMW kunnen komen
13. Is er verbetering/verandering nodig binnen het SMW? ( wat denkt u dat er verbeterd kan worden?)
-Betere communicatie en meer overleg onderling, met de andere smw’ers, maar door tijd te kort en een
gezinsleven is dit soms lastig.
- Beter profileren als smw’ers: “Dus dat ze eigenlijk niet meer om mij heen kunnen want nu weten ze soms niet
eens dat ik er ben”.
- de drempel verlagen naar het SMW; misschien in de toekomst wat stappen uit de huidige zorgstructuur
- het SMW moet beter gefaciliteerd worden; geschikte ruimte, met zitje waar je ontspannen kunt zitten.
Samenwerking
SLB’er:
14. Hoe ervaart u de samenwerking met de SLB’er? Wat is er nodig?
- Heeft u contact met SLB’er?
- Is samenwerking nodig?
- Houding van SLB’er tov SMW
- signaleren
Het is heel wisselend maar meestal gaat het wel goed. Samenwerking is zeker wel nodig. Want, geeft een
smw’er aan, de slb’er zit vaak toch met die zorg. Dus als een smw’er de zorg van zijn schouders af kan nemen
of ondersteuning kan bieden van hoe met die zorg om te gaan dan kan een smw’er hen daarbij helpen.
De andere smw’er geeft aan de samenwerking over het algemeen positief verloopt. Als zij bijvoorbeeld niet
duidelijk heeft waarom een cursist nu precies is doorverwezen, dan neemt ze contact op met de slb’er. Een
punt wat ook voorkomt in de samenwerking met de slb’ers is dat deze op de stoel van de smw’er is gaan/wil
zitten. Dit wringt soms.
TB’er:
15. Hoe ervaart u de samenwerking met de TB’er? Wat is er nog nodig?
- Contact legging;
- Informatie doorgeven;
- terugkoppeling.
De smw’ers geven aan eens in de 5 à6 weken een intern zorgoverleg te hebben waar ook de tb’er bij is
betrokken. Samenwerking hierin gaat steeds beter, ook dat is een ontwikkelingsproces.
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Een van de smw’er geeft aan veel aan de tb’ers te hebben omdat ze met hen kan overleggen en daar leert ze
ook van. Je doet het dus samen.
CB’er:
16. Hoe ervaart u de samenwerking met de CB’er van het pluspunt? Wat is er nog nodig?
- samenwerking
- terugkoppeling
Contact met de cb’ers hebben de smw’ers minder. Pas als een cursist die bij hen zit ook in het
heroriëntatietraject terecht is gekomen kan het zo zijn dat er contact is.
Schoolpsycholoog:
17. Hoe ervaart u de samenwerking met de schoolpsycholoog van het pluspunt? Wat is er nodig?
- samenwerking
- terugkoppeling
Beiden geven de smw’ers aan de dat de samenwerking met de schoolpsycholoog prima verloopt.
Nova algemeen:
18. Zouden alle functies binnen het Nova College ( docenten, intern begeleiders) weet moeten hebben van
het SMW?
Beiden smw’ers vinden dit erg belangrijk. Ook kan een snelle doorverwijzing soms ellen lange trajecten
voorkomen.
19. Vindt u dat er op het Nova College genoeg aandacht wordt besteed aan psychische of persoonlijke
problemen onder de cursisten?
Een van de smw’ers geeft aan:
“Dat is wisselend. Als ik naar Beverwijk kijk en naar de unit zorg en welzijn denk ik dat dit zeer zeker het geval
is. Maar economie gaat het nu ook beter omdat er nu een tb’er is die heel erg zijn best doet. Bij techniek merk
ik dat als een cursist wordt aangemeld dat het veel te laat is. Ze wachten daar te lang op.
Waardoor denkt u dat het verschil komt?
Bij zorg en welzijn zijn er ook docenten die sph of mwd hebben gedaan. En techniek is toch meer een no
nonsens cultuur.
Zou hier verbetering in kunnen komen?
Ja maar dat duurt even. We hebben nu nog leraren van de oude stempel die daar anders over denken. De
nieuwe, jonge docenten die kun je nog kneden. Dat is een heel proces”.
De andere smw’er geeft aan dat de betrokkenheid van de slb’ers naar de cursisten toe wel zichtbaar is, maar
dat de slb’ers te weinig ‘tools’ hebben om met psychische en persoonlijke problemen van cursisten om te
gaan.

20. Wordt u bijgeschoold ( via Nova)?
Dat is op dit moment nog niet zo.
Afsluiting:
21. Wat is de kracht van het schoolmaatschappelijk werk? (effectief?)
Wat een van de smw’ers mooi verwoorden en de ander in dezelfde richting zat was de kracht van het SMW:
Het bevorderen van het welzijn van de cursisten en daardoor de kans op een diploma te vergroten en het
schoolverlaten te verkleinen.
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22. Heeft u verder nog aanvullingen en opmerkingen?
Beiden smw’ers zien graag het rapport
Overige:
Wat vindt u dat het SMW kan doen met social network? ( msn, e-mail, twitter, faceboek, mobiele telefoon,
sms)
Beiden smw’ers geven aan open te staan voor het gebruik van nieuwe middelen zoals social media
Omdat je als smw’er met jongeren werkt geven zij aan dat ze vinden dat je ook iets van hun belevingswereld
moet gaan begrijpen.
In ieder geval moet er volgens hen een centraal e-mailadres zijn voor het SMW. Bijvoorbeeld:
smw@novacollege.nl
Door welke reden komt het dat ‘probleem’ jongeren nu meer zichtbaar zijn geworden binnen de school?
Beiden gaven ze voorzichtig antwoord op deze vraag.
Het kan er mee te maken hebben met:
- dat de overheid meer aandacht besteed aan jongeren met problemen
- dat de positie van jongeren gedurende jaren door echtscheidingen en doordat ouders allebei moeten werken
is veranderd
- dat jongeren veel meer op zichzelf zijn komen te staan en al veel dingen aan moeten kunnen op jonge
leeftijd.
- de kapitalisering van de maatschappij; vroeger was geld een middel, nu is het een doel.
- de individualisering; er wordt niet zo veel meer op de groep gelet.
- meer openheid van zaken
- een veranderende maatschappij
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Bijlage C: Uitkomst uit tevredenheid onderzoek van cursisten
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06 Was je tevreden over de begeleiding van begeleider
07 Was je tevreden over begeleiding van switchpuntmedewerkers
08 Werd er voldoende op je aanwezigheid gelet
09 Nam begeleider contact op bij afwezigheid
Gemiddelde begeleiding
10 Uitleg lesstof door medewerkers
11 Werd er op gelet of je de lesstof begreep
12 Wat vond je van de opdrachten
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Gemiddelde programma
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22 Hoe was de school bereikbaar met het OV
Gemiddelde gebouw en omgeving
23 Had je het naar je zin op het switchpunt
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26 Rapportcijfer switchpunt
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Bijlage D: Vragen lijst en resultaten van de enquête van het switchpunt
Vragenlijst Pluspunt Heroriëntatietraject
Om goed zicht te krijgen op redenen waarom cursisten uitvallen en/of met welke moeilijkheden cursisten te maken hebben tijdens hun studie, willen wij je vragen dit enquêteformulier in
te vullen.
Alleen aankruisen wanneer het voor jou van toepassing is

X
A
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
A2
9
10
11
A3
12
13
14
15
16
A4
17
18
19
20
B
B1
1
2
3
4
5
8
9

SCHOOLPROBLEMEN
Over kwaliteit en organisatie
Veel lessen zijn uitgevallen
Vaak wist ik het rooster niet op tijd
Het lesmateriaal (boeken) zijn vaak niet op tijd aanwezig.
Lesmateriaal is te moeilijk
De lessen zijn erg saai
Het studietempo is te hoog
Het studietempo is te laag
Ik heb moeite met zelfstandig leren
Over begeleiding
Ik kreeg te weinig hulp bij de lessen
Ik kan met mijn vragen en problemen nergens terecht op de opleiding
Ik heb te weinig contact gehad met de mentor/loopbaanbegeleider/coach
Over sfeer
Ik vind de school niet gezellig
Ik voel me niet thuis op school
Ik heb slecht contact met medeleerlingen
Ik heb slecht contact met docenten
Het is vaak onrustig in de klas
Over studiekeuze
Ik ben met een verkeerd beroepsbeeld aan de opleiding begonnen
Ik heb geen intake gehad
De opleiding is totaal anders dan wat ik verwacht had
Ik weet niet wat ik na deze opleiding wil gaan doen
PERSOONLIJKE PROBLEMEN
Over thuis
Ik ben vaak ziek
Ik heb gezondheidsproblemen
Ik heb psychische klachten
Mijn zintuigen (zien, voelen, ruiken, horen) functioneren niet naar behoren
Ik heb weinig energie en ben gauw moe
Mijn ouders hebben problemen
Ik heb een slechte relatie met mijn ouders/verzorgers
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10
Ik heb financiële problemen
11
Ik kan mij thuis niet concentreren op mijn huiswerk
12
Ik moet vaak voor anderen (b.v. broertjes, zusjes of andere huisgenoten) zorgen.
13
Ik heb problemen met zelfstandig wonen
14
Ik heb problemen met gokken, alcohol en/of drugs.
B2
Over specifieke leerproblemen
15
Ik maak te weinig mijn huiswerk
16
Ik heb mijn huiswerk vaak niet af
17
Ik kan mij slecht concentreren
18
Ik heb een taalprobleem
19
Ik heb een rekenprobleem
20
Ik heb examenvrees
B3
Sociale vaardigheden
21
Ik durf niet voor mijn mening uit te komen
22
Ik heb vaak ruzie op school
23
Ik word gepest
24
Ik maak moeilijk contact met anderen
25
Ik kom vaak te laat
26
Ik ben vaak afwezig
B4
Vrije tijd
27
Ik besteed te veel tijd aan mijn hobby’s
28
Ik besteed te veel tijd aan mijn werk
29
Ik besteed te veel tijd aan uitgaan
B5
Specifieke beperkingen
30
Ik heb ADHD
31
Ik heb een beperking in het autistisch spectrum
32
Ik heb ADD
C
STAGE- EN WERKGEBONDEN PROBLEMEN
C1
Samenwerking
1
De samenwerking met collega's verloopt niet goed
2
De collega's accepteren mij niet
3
Ik krijg te weinig hulp van collega's
C2
Begeleiding
4
Ik ben ontevreden over mijn praktijkbegeleider (stage/werk)
5
Ik heb regelmatig een conflict met mijn praktijkbegeleider (stage/werk)
6
Ik ben ontevreden over mijn stagebegeleider (school)
7
Ik heb regelmatig een conflict met mijn stagebegeleider (school)
C3
Beroepseisen
8
Ik vind het moeilijk om zelfstandig te werken
9
Ik neem te weinig initiatieven
10
Ik heb moeite met kritiek
11
Ik heb moeite met verantwoordelijkheden
C4
Werkzaamheden
12
Ik moet ergens stage lopen waar ik niet wil
13
De werkzaamheden hebben niets met mijn opleiding te maken
14
Ik vind de werkzaamheden te makkelijk
15
Ik vind de werkzaamheden te saai
16
Ik vind de werkzaamheden te moeilijk
17
Het werk is te vermoeiend
18
Het werk brengt te veel stress met zich mee
Eventueel andere opmerkingen:
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Totaal
(74)
A
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
A2
9
10
11
A3
12
13
14
15
16
A4
17
18
19
20
B
B1
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
B2
15
16

SCHOOLPROBLEMEN
Over kwaliteit en organisatie
Veel lessen zijn uitgevallen
Vaak wist ik het rooster niet op tijd
Het lesmateriaal (boeken) zijn vaak niet op tijd aanwezig.
Lesmateriaal is te moeilijk
De lessen zijn erg saai
Het studietempo is te hoog
Het studietempo is te laag
Ik heb moeite met zelfstandig leren
Over begeleiding
Ik kreeg te weinig hulp bij de lessen
Ik kan met mijn vragen en problemen nergens terecht op de opleiding
Ik heb te weinig contact gehad met de mentor/loopbaanbegeleider/coach
Over sfeer
Ik vind de school niet gezellig
Ik voel me niet thuis op school
Ik heb slecht contact met medeleerlingen
Ik heb slecht contact met docenten
Het is vaak onrustig in de klas
Over studiekeuze
Ik ben met een verkeerd beroepsbeeld aan de opleiding begonnen
Ik heb geen intake gehad
De opleiding is totaal anders dan wat ik verwacht had
Ik weet niet wat ik na deze opleiding wil gaan doen
PERSOONLIJKE PROBLEMEN
Over thuis
Ik ben vaak ziek
Ik heb gezondheidsproblemen
Ik heb psychische klachten
Mijn zintuigen (zien, voelen, ruiken, horen) functioneren niet naar behoren
Ik heb weinig energie en ben gauw moe
Mijn ouders hebben problemen
Ik heb een slechte relatie met mijn ouders/verzorgers
Ik heb financiële problemen
Ik kan mij thuis niet concentreren op mijn huiswerk
Ik moet vaak voor anderen (b.v. broertjes, zusjes of andere huisgenoten) zorgen.
Ik heb problemen met zelfstandig wonen
Ik heb problemen met gokken, alcohol en/of drugs.
Over specifieke leerproblemen
Ik maak te weinig mijn huiswerk
Ik heb mijn huiswerk vaak niet af
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17
24
13
11
52
18
15
28

23%
32%
18%
15%
70%
24%
20%
38%

25 34%
10 14%
21 28%
14
21
6
16
41

19%
28%
8%
22%
55%

53
7
50
25

72%
9%
68%
34%

11
9
7
1
14
13
6
2
16
1

15%
12%
9%
1%
19%
18%
8%
3%
22%
1%

1

1%

28 38%
23 31%

17
18
19
20
B3
21
22
23
24
25
26
B4
27
28
29
C
C1
1
2
3
C2
4
5
6
7
C3
8
9
10
11
C4
12
13
14
15
16
17
18

Ik kan mij slecht concentreren
Ik heb een taalprobleem
Ik heb een rekenprobleem
Ik heb examenvrees
Sociale vaardigheden
Ik durf niet voor mijn mening uit te komen
Ik heb vaak ruzie op school
Ik word gepest
Ik maak moeilijk contact met anderen
Ik kom vaak te laat
Ik ben vaak afwezig
Vrije tijd
Ik besteed te veel tijd aan mijn hobby's
Ik besteed te veel tijd aan mijn werk
Ik besteed te veel tijd aan uitgaan
STAGE- EN WERKGEBONDEN PROBLEMEN
Samenwerking
De samenwerking met collega's verloopt niet goed
De collega's accepteren mij niet
Ik krijg te weinig hulp van collega's
Begeleiding
Ik ben ontevreden over mijn praktijkbegeleider (stage/werk)
Ik heb regelmatig een conflict met mijn praktijkbegeleider (stage/werk)
Ik ben ontevreden over mijn stagebegeleider (school)
Ik heb regelmatig een conflict met mijn stagebegeleider (school)
Beroepseisen
Ik vind het moeilijk om zelfstandig te werken
Ik neem te weinig initiatieven
Ik heb moeite met kritiek
Ik heb moeite met verantwoordelijkheden
Werkzaamheden
Ik moet ergens stage lopen waar ik niet wil
De werkzaamheden hebben niets met mijn opleiding te maken
Ik vind de werkzaamheden te makkelijk
Ik vind de werkzaamheden te saai
Ik vind de werkzaamheden te moeilijk
Het werk is te vermoeiend
Het werk brengt te veel stress met zich mee
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32
7
22
4

43%
9%
30%
5%

3
5
1
6
24
27

4%
7%
1%
8%
32%
36%

30 41%
11 15%
13 18%

5
3
7

7%
4%
9%

10
4
10
8

14%
5%
14%
11%

11
14
10
7

15%
19%
14%
9%

12
10
6
21
2
9
9

16%
14%
8%
28%
3%
12%
12%

