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Voorwoord
Voor u liggen de resultaten van het onderzoek ‘Van passend onderwijs naar passende arbeid’.
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het kenniscentrum HAN SOCIAAL in het kader van ons
afstuderen aan de opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Wij willen graag alle respondenten bedanken die met ons in gesprek wilden gaan en hun
verhaal wilden vertellen. Zonder hun medewerking hadden we dit onderzoek niet kunnen
uitvoeren.
Daarnaast bedanken wij alle leden van de projectgroep voor de fijne samenwerking. De
wekelijkse bijeenkomsten hebben geholpen om dit onderzoeksrapport tot stand te brengen.
Onze dank gaat ook uit naar iedereen die ons van feedback heeft voorzien, Daniëlle
Damoiseaux (projectleider), Bea van Bodegom (onderzoekster en begeleidster) en Joos
Meesters (onderzoekster).
Daarnaast willen we Eric Siebenheller in het bijzonder bedanken voor de tijd die hij heeft
genomen om feedback op het rapport te geven, en de begeleidingsmomenten waarbij de
feedback zeer helpend was.
Tot slot willen wij Erik Jansen bedanken. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij deel hebben
genomen aan het onderzoek van passend onderwijs naar passende arbeid.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit onderzoeksrapport.

Cas van Mieghem en Carine Schaap,
Nijmegen, 30 mei 2016
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Samenvatting
De invoering van de wet passend onderwijs en de Participatiewet zijn aanleiding geweest voor
dit onderzoek. Jongeren met een beperking die extra ondersteuning krijgen in het onderwijs
en/of bij arbeid hebben te maken met deze veranderingen in de systeemwereld. Middels
narratieve interviews zijn zestien jongeren uit de doelgroep geïnterviewd. Hiermee is de
leefwereld van de jongeren in kaart gebracht. Uit de verhalen van de jongeren is gebleken dat
zij het gevoel hebben dat de systeemwereld niet voldoende aansluit bij de leefwereld.
De hoofdvraag binnen dit onderzoek betreft: Hoe ervaren jongeren in een kwetsbare positie, in
de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar, woonachtig in Nijmegen, de overgang van onderwijs naar
arbeid?
De thema’s die hierbij centraal staan zijn:
•

Behoeftes

•

Dromen

•

Eigen bijdrage

•

Mogelijkheden en belemmeringen

De deelvragen zijn beantwoord aan de hand van de resultaten die voort zijn gekomen uit de
interviews. Uit deze resultaten zijn drie overstijgende thema’s naar voren gekomen: erkenning,
persoonlijke aandacht en zelfregie. Deze thema’s zijn in een transdisciplinaire bijeenkomst
verder besproken met een aantal jongeren en hebben op die manier geleid tot de volgende drie
vraagpatronen.
-

Aandacht, op ieder gebied, vinden wij belangrijk.

-

Wij willen zelf kunnen (mee) bepalen

-

Behandel ons met gelijkwaardigheid
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1. Inleiding
1.1 Projectorganisatie
In februari 2016 is het HAN Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief1 (Lectoraat
LDvK), verbonden aan het kenniscentrum Han SOCIAAL2 begonnen met het onderzoek ‘’van
passend onderwijs naar passende arbeid’’. Met het woord ’passend’ wordt bedoeld dat de
jongeren een vorm van begeleiding of ondersteuning krijgen, individueel of collectief. Het
onderzoek zat in de verkennende fase, de hoofdfase zal in september van start gaan. Het
onderzoek is gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar, die niet
vanzelfsprekend mee kunnen doen op het gebied van onderwijs en/of arbeid. Het
kenniscentrum HAN SOCIAAL heeft opgemerkt dat jongeren binnen lagere opleidingsniveaus
minder kansen op de arbeidsmarkt hebben dan jongeren met een gemiddeld opleidingsniveau
(E. Jansen, persoonlijke mededeling, 12 februari 2016). Het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) (h)erkent dit probleem en zal het onderzoek tot eind 2018 financieren
via de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen. Het netwerk rondom het onderzoek ‘’van passend
onderwijs naar passende arbeid’’ is gevormd en ondersteund door verschillende partners. In
februari 2016 is de voorstudie van start gegaan met een diverse projectgroep. De leden van de
projectgroep van het onderzoek en de daarbij behorende functies staan genoemd in bijlage I.

1.2 Het afstudeeronderzoek
Dit afstudeeronderzoek is gericht op een onderdeel van het onderzoek van het kenniscentrum
HAN SOCIAAL. Relevante informatie vanuit de projectorganisatie zal worden benoemd in dit
onderzoeksrapport. Verder is dit onderzoeksrapport gericht op het afstudeeronderzoek dat is
uitgevoerd door de twee studentonderzoekers van de HAN. In dit onderzoek is ervoor gekozen
het woord passend niet te gebruiken, omdat het niet voldoende weergeeft om welke specifieke
doelgroep het gaat. Er zal gesproken worden over jongeren in een kwetsbare positie. De
volledige uitleg van deze definitie staat in de analyse vanuit de praktijk. In overleg met de
projectleider, Daniëlle Damoiseaux, is er voor gekozen om dit onderzoek in te kaderen. De
doelgroep binnen dit onderzoek zijn jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar, die bezig
zijn met de overgang van school naar werk, of deze overgang net gemaakt hebben. Met

1 Het lectoraat LDvK werkt vanuit het perspectief van burgers, waarbij de samenhang tussen zorg,
wonen, welzijn, werken, onderwijs en leefbaarheid in de wijk en het dorp centraal staan.
2
Kenniscentrum Han sociaal zet zich in voor kwetsbare burgers in de maatschappij met als doel het
verbeteren van hun kwaliteit van leven (Kenniscentrum Han sociaal, z.d.).
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overgang wordt bedoeld dat jongeren, die klaar zijn met school (met of zonder diploma), de stap
naar de arbeidsmarkt maken.
De afgelopen jaren is er veel veranderd binnen de wettelijke kaders die betrekking hebben op
onderwijs en/of arbeid, ook wel de systeemwereld genoemd (Rijksoverheid, z.d.). De twee
grootste veranderingen zijn de invoering van de Participatiewet en de wet passend onderwijs.
Deze wetten kunnen gevolgen hebben voor jongeren met een beperking die extra
ondersteuning krijgen in het onderwijs en/of bij werk.

Middels een narratief onderzoek is de beleving van jongeren op het gebied van onderwijs en
arbeid in kaart gebracht vanuit de leefwereld van de jongeren. Het doel was om inzicht te
krijgen in de perspectieven van deze jongeren. Aan de hand van deze inzichten is er een advies
gegeven aan de opdrachtgever.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zal om te beginnen een analyse worden gegeven van het probleem in de praktijk,
gebaseerd op het 5xW+H model van Migchelbrink (2012). Er is een literatuurstudie gedaan
naar het probleem en hieruit volgt een conclusie. Vanuit deze analyse is een onderzoeksvraag
met bijbehorende deelvragen geformuleerd. In hoofdstuk 3 komt naar voren welke
onderzoeksmethoden er gebruikt zijn en hoe de betrouwbaarheid en validiteit gewaarborgd zijn.
In hoofdstuk 4 staan de resultaten die voort gekomen zijn uit de interviews per deelvraag
beschreven. De conclusies die uit deze resultaten kunnen worden getrokken staan beschreven
in hoofdstuk 5. Daarnaast bestaat hoofdstuk 5 uit de discussie, waarin de beperkingen van het
onderzoek worden behandeld, suggesties voor het vervolgonderzoek en aanbevelingen voor de
praktijk.
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2. Probleemanalyse
In de probleemanalyse wordt allereerst een analyse weergegeven van het probleem in de
praktijk. In paragraaf 2.2 volgt een probleemverkenning vanuit de literatuur. Tot slot wordt er
een onderzoeksvraag geformuleerd met bijpassende deelvragen.
2.1 Analyse van het probleem in de praktijk
De analyse van het probleem in de praktijk is gebaseerd op het 5xW+H model van Migchelbrink
(2012, blz. 62). De probleemanalyse vanuit de praktijk is geschreven vanuit het perspectief van
de opdrachtgever. In de literatuurstudie is er aandacht voor andere betrokken partijen, zoals de
gemeente Nijmegen.
Er is weinig zicht op de ervaringen (leefwereld) van de jongeren in een kwetsbare positie, nu de
systemen in het Sociaal Domein zijn veranderd (D. Damoiseaux, persoonlijke mededeling, 15
februari 2016). Dit zijn jongeren die de overgang van onderwijs naar arbeid gaan maken of
hebben gemaakt, in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar, woonachtig in Nijmegen (NJI, 2014).
Voor dit onderzoek is de doelgroep afgebakend, dit heeft met het tijdsbestek van het onderzoek
te maken. Met jongeren in een kwetsbare positie worden jongeren bedoeld die moeite hebben
met het behalen van een startkwalificatie, dan wel een grote afstand hebben tot de
arbeidsmarkt en er niet of nauwelijks in slagen daar een duurzame positie te verwerven (NJI,
2014). De jongere heeft een lichamelijke of geestelijke beperking, die het dagelijks functioneren
over een langere periode beperkt (NJI, 2014). Daarbij krijgen deze jongeren extra
ondersteuning op het gebied van onderwijs en/of arbeid. De doelgroep zal in het vervolg
jongeren genoemd worden.
De doelgroep in dit onderzoek zijn jongeren:
•

in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar

•

woonachtig in Nijmegen

•

waarbij het dagelijks functioneren over een langere periode beperkt is

•

die speciaal voortgezet onderwijs volgen

•

die een Entree/aka opleiding volgen of hebben gevolgd

•

die een MBO niveau 1, 2, 3 of 4 opleiding volgen of hebben gevolgd

•

die aan het werk zijn bij een regulier bedrijf of aangepaste werkvoorziening

•

die ervaring hebben met extra ondersteuning op het gebied van onderwijs en/of arbeid

•

die in de afgelopen twee jaar hun opleiding hebben afgerond of verlaten
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Voor dit onderzoek blijven het HBO en het WO buiten beschouwing, omdat deze
onderwijsniveaus maar voor een zeer klein deel van de doelgroep relevant zijn.
Gemeenten streven naar een levensbrede benadering (Klein, Noordhuizen, Stavenuiter,
Verleun & Veer, 2015). Dit houdt in dat in één gesprek de jongere geholpen kan worden met
zijn of haar thuissituatie, werk, zorg/ondersteuning en bijvoorbeeld contacten in de buurt. Door
de forse bezuinigingsdoelstelling op dagbesteding,(gesubsidieerde) arbeid, en op zorg
begeleiding en ondersteuning zijn de middelen van de gemeenten beperkt (Klein et al., 2015).
Een aantal jongeren in een kwetsbare positie maakt op dit moment gebruik van een uitkering
binnen hun gemeente. De vraag is of zij deze uitkering kunnen behouden of dat er naar een
andere oplossing gezocht moet worden (Klein et al., 2015). Een ander doel van de
Participatiewet is om zo veel mogelijk jongeren in een kwetsbare positie mee te laten doen aan
de reguliere arbeidsmarkt (Rijksoverheid, z.d.). De jongeren in een kwetsbare positie die op dit
moment in het onderwijssysteem zitten zullen de stap naar de arbeidsmarkt gaan maken. De
arbeidsmarkt is op dit moment niet voldoende ingericht voor mensen met een beperking,
waardoor er veel uitval is (Rijksoverheid, z.d.). Met de start van de quotumwet zullen er op korte
termijn veel jongeren met een beperking de reguliere arbeidsmarkt betreden (Rijksoverheid,
z.d.).
Jongeren met een beperking hebben een lage arbeidspositie (Kennis- en Innovatiecentrum
CrossOver, 2010). De positie van deze jongeren is niet gelijkwaardig aan die van jongeren
zonder beperking. Het werk is vaak niet geschikt, de ondersteuning is niet toereikend genoeg
en het onderwijs bereidt nog onvoldoende voor op werk. De beeldvorming met een beperking is
nog niet realistisch (Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver, 2010).
Het kunnen verwerven van een baan en onafhankelijk inkomen draagt bij aan een gevoel van
eigenwaarde en voorkomt sociale uitsluiting (Onderwijsraad, 2013). Betaald werk is voor veel
jongeren een belangrijke manier om mee te doen in de maatschappij (Brink, Rijken,
Spreeuwenberg & Heijmans, 2008). Een baan waarbij een jongere betaald krijgt geeft het
gevoel ‘erbij te horen’ en nuttig te zijn. Daarbij vergroot het de zelfstandigheid van de jongere
doordat ze een eigen inkomen hebben, dit heeft ook invloed op de kwaliteit van leven (Brink et
al., 2008).
De ontwikkelingen die de aanleiding vormen voor dit onderzoek spelen op landelijk niveau.
Echter kan de uitvoering van het beleid lokaal verschillen. Dit onderzoek heeft zich echter alleen
gericht op de overgang van onderwijs naar arbeid binnen gemeente Nijmegen.
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2.2 Literatuurstudie
In deze paragraaf is de literatuurstudie voor dit onderzoek uitgewerkt. Allereerst is het wettelijk
kader beschreven om een beeld te schetsen van de veranderende situatie in de wetgeving op
het gebied van onderwijs en arbeid((s)toeleiding). Deze veranderingen hebben direct en indirect
invloed op de situatie van de jongeren in een kwetsbare positie uit de doelgroep van dit
onderzoek. Daarnaast is er kort ingezoomd op hoe de gemeente Nijmegen om gaat met de
verandering van de wettelijke kaders.
Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de wet passend onderwijs, omdat door de invoering
van deze wet veel jongeren in een kwetsbare positie terecht (zullen) komen in het reguliere
onderwijs. Er wordt ook onderscheid gemaakt in de soorten onderwijs die jongeren in een
kwetsbare positie (kunnen) volgen. De vormen en veranderingen van deze onderwijssoorten
staan hierbij centraal.
Tot slot is het onderwerp ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie meegenomen in
de literatuurstudie omdat het belangrijk is om te zien wat de literatuur over deze ondersteuning
zegt. In enkele deelvragen komt het onderwerp ondersteuning aan bod. Door middel van
interviews is onderzocht hoe de jongeren in een kwetsbare positie de ondersteuning ervaren.
2.2.1 Wettelijke kaders
2.2.1.1 Decentralisatie

Met ingang van 2015 is er voor gemeenten veel veranderd (Loketgezondleven, z.d.). De
gemeenten hebben taken overgenomen van de Rijksoverheid en de provincies
(Loketgezondleven, z.d.). Er is sprake van drie decentralisaties in het sociale domein, namelijk
de transitie van AWBZ naar Wmo en Zorgverzekeringsstaat, de transitie van de jeugdzorg en
de Participatiewet (Movisie, 2015). In de volgende paragraaf zal er ingezoomd worden op de
Participatiewet, omdat deze wet grote invloed heeft op de doelgroep binnen dit onderzoek
(Movisie, 2015).
2.2.1.2 De Participatiewet en Wmo 2015

De Participatiewet, die op 1 januari 2015 ingevoerd is, vervangt de Wet Werk en Bijstand
(WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en grote delen van de Wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) (Abdoelbasier et al., 2015). Iedereen die
legaal in Nederland woont en die niet zelfstandig in de kosten van bestaan kan voorzien kan
aanspraak maken op de Participatiewet (Klein et al., 2015). Gemeenten zijn verantwoordelijk
gesteld voor zowel de Participatiewet als voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015
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(Wmo 2015) (Abdoelbasier et al., 2015). Gemeenten krijgen de opdracht om de zorgvraag
breed te benaderen (Klein et al., 2015). Dit houdt in dat jongeren en hun ouders, zowel voor
zorg en ondersteuning als voor inkomen en begeleiding naar de arbeidsmarkt, met de
gemeente te maken krijgen. In het verleden was het zo geregeld dat er gekeken werd naar één
aspect van het leven van een cliënt (Klein et al., 2015). Het Uitvoeringsinstituut Werknemers
Verzekeringen (UWV) hield zich bezig met begeleiden naar werk en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ondersteunde de cliënt op het gebied van zorg. Het doel van
de verbinding van de wetten is dat gemeenten maatwerk kunnen gaan leveren aan de cliënt
(Klein et al., 2015).
2.2.1.3 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)

De Wajong-uitkering kan vanaf 2015 alleen nog maar aangevraagd worden als er bij een
jongere sprake is van een op jonge leeftijd ontstane ziekte of handicap, en hij/zij daardoor nooit
meer kan werken (Abdoelbasier et al., 2015). Jongeren die voor 1 januari 2015 al een Wajonguitkering ontvingen, behouden de uitkering zolang ze aan de voorwaarden blijven voldoen.
Tussen 2015 en 2018 worden alle dossiers van mensen opnieuw beoordeeld. Het UWV
beoordeelt of de jongere volledig arbeidsongeschikt is (Abdoelbasier et al., 2015). Als de
jongere geen recht heeft op een Wajong-uitkering, zal er gekeken moeten worden of hij/zij in
aanmerking kan komen voor een uitkering in het kader van de Participatiewet (Rijksoverheid,
2015). Op het moment dat het UWV beoordeelt dat de jongere een mogelijkheid heeft om
(deels) te werken, is het advies van het UWV om ondersteuning op het gebied van werk en
inkomen aan te vragen bij de gemeente (UWV, z.d.).
In 2013 stroomden 17.700 mensen de Wajong in (UWV, 2014). De uitkering werd voor 5.500
mensen beëindigd in 2013, dit komt vooral door overlijden en detentie. Slechts 0,2% tot 0,3%
van het totaal aantal Wajongers stroomt jaarlijks uit naar werk. Met uitstroom naar werk wordt
bedoeld dat een Wajonger gedurende een langere tijd voldoende verdient en geen
ondersteuning meer nodig heeft van bijvoorbeeld een jobcoach3 (UWV, 2014).

Ruim 23% van alle Wajongers werkte eind 2012 (UWV, 2014). Ongeveer de helft van de 23%
werkte bij een regulier bedrijf. 58% hiervan deed dat met ondersteuning in de vorm van
begeleiding door bijvoorbeeld een jobcoach. Leidinggevenden en hun collega’s bieden vaak ook

3

Een jobcoach begeleidt en ondersteunt mensen met een uitkering om werk te vinden of om hun werk te
behouden (UWV, 2014).
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hulp aan en er zijn aanpassingen in het werk nodig, zoals een lager werktempo, minder uren
werken of een aangepast takenpakket (UWV, 2014).
Ruim de helft van de Wajongers die binnen een regulier bedrijf aan de slag zijn gegaan, is een
jaar later niet meer aan het werk. Dit heeft als gevolg dat veel jongeren met een beperking
opnieuw naar werk begeleid moeten worden (UWV, 2014).
In tabel 1 is te zien hoeveel jongeren er vanaf 2008 tot 2013 in- en uitgestroomd zijn binnen de
Wajong. Ook geeft de tabel een overzicht van het aantal werkende Wajongers.

Tabel 1. Volumeontwikkelingen Wajong, aantal en aandeel werkenden Wajongers. Overgenomen uit Kerngegevens
Wajong: feiten en cijfers (p. 1) door UWV, 2014 (http://www.uwv.nl/zakelijk/Images/kerngegevens-wajong.pdf)

2.2.1.4 De Quotumwet

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 is met het kabinet en sociale partners (werkgevers en
werknemers) afgesproken dat zij extra banen gaan creëren voor mensen met een
arbeidsbeperking (Rijksoverheid, 2015). In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026
gerealiseerd moeten zijn (Rijksoverheid, 2015). De overheid, als werkgever, geeft een garantie
af van 25.000 banen (Abdoelbasier et al., 2015). De marktsector moet in totaal 100.000 extra
banen realiseren (Abdoelbasier et al., 2015). Het kabinet en sociale partners hebben hier een
afspraak over gemaakt omdat mensen met een arbeidsbeperking moeilijk aan de slag komen.
Hun arbeidsparticipatie staat al jaren op een laag niveau (Rijksoverheid, 2015). Het doel van de
afspraak is om een meer inclusieve arbeidsmarkt te creëren door mensen met een beperking
vaker bij een reguliere werkgever aan de slag te laten gaan (Abdoelbasier et al., 2015).

Jongeren die van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en mboentree opleidingen komen, behoren niet automatisch tot de doelgroep van de quotumwet
(Rijksoverheid, 2015). Het UWV beoordeelt of een jongere hiervoor in aanmerking komt
(Rijksoverheid, 2015).
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2.2.2 Onderwijs
2.2.2.1 Wet passend onderwijs

De situatie vóór de wet passend onderwijs staat beschreven in bijlage II.
In 2014 is de wet op passend onderwijs in werking getreden (NJI, z.d.). In deze wet staat onder
andere dat ouders hun kind kunnen aanmelden bij een school naar keuze (NJI, z.d.). Deze
school is vervolgens verplicht binnen zes tot tien weken een zo passend mogelijk aanbod te
bieden op de eigen of een andere (reguliere of speciale) school in de regio. De
onderwijsondersteuning zal gericht zijn op wat de leerlingen nodig hebben om onderwijs te
kunnen volgen (NJI, z.d.). Scholen geven in een ondersteuningsprofiel aan welke
onderwijsondersteuning zij kunnen bieden. Ook zullen de samenwerkingsverbanden een
gezamenlijk ondersteuningsprofiel opstellen. De samenwerkingsverbanden bestaan uit alle
scholen voor regulier en speciaal onderwijs (cluster 34 en 45) in de regio (NJI, z.d.).
Sinds de invoering van de wet passend onderwijs is er geen leerlinggebonden financiering6
meer (Koopman, Ledoux, Karssen, Meijden & Petit, 2015). De landelijke indicering voor de
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is komen te vervallen. De
samenwerkingsverbanden van scholen binnen een regio zijn zelf verantwoordelijk voor het
verdelen van hun budget (Koopman et al., 2015). Dit zorgt ervoor dat er geen eenduidige
definitie meer is voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Scholen worden geacht
zelf een registratie bij te houden van de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen. In deze
ontwikkelingsperspectieven worden de doelen, benodigde middelen en het verwachte
uitstroomniveau beschreven van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, buiten de
basiszorg (bijvoorbeeld remedial teaching) (Koopman et al., 2015).
2.2.2.2 Wet kwaliteit (voortgezet)speciaal onderwijs ((v)so)

In 2013 is de Wet Kwaliteit (v)so ingevoerd (Messing & Valkenstijn, 2014). Het speciaal
onderwijs heeft hiermee de wettelijke taak gekregen leerlingen zo goed mogelijk voor te
bereiden op de arbeidsmarkt. De wet onderscheidt drie uitstroomprofielen voor leerlingen van
het voortgezet speciaal onderwijs; te weten: vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding
(Messing & Valkenstijn, 2014).

4

Cluster 3: verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen (Rijksoverheid, z.d.).
Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen (Rijksoverheid, z.d.).
6 Leerlinggebonden financiering is een bedrag dat de school ontvangt voor leerlingen met een handicap,
ernstige gedragsstoornis of psychisch probleem (Rijksoverheid, z.d.).
5
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2.2.2.3 Middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kent geen vorm van speciaal onderwijs (Koopman et
al., 2015). Ook zijn mbo- opleidingen niet aangesloten bij de regionale
samenwerkingsverbanden. Binnen het mbo zijn wel voorzieningen om leerlingen met een
beperking te ondersteunen (Koopman et al., 2015).
Het vroegere mbo niveau 1 is omgezet in een entreeopleiding die alleen toegankelijk is voor
jongeren zonder diploma van het voortgezet onderwijs (Messing & Valkenstijn, 2014). Ook is er
een bindend studieadvies ingevoerd wat de student na vier maanden zal krijgen. Toelating op
een mbo niveau 2 opleiding is alleen nog mogelijk met een diploma van het voortgezet
onderwijs of mbo 1. Jongeren zonder diploma kunnen een toelatingstest doen om te kijken of ze
voldoende capaciteit hebben om het mbo niveau 2 in te stromen (Messing & Valkenstijn, 2014).
2.2.2.4 Startkwalificatie

Jongeren tot 18 jaar zijn verplicht onderwijs te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben
(Rijksoverheid, z.d.). Een startkwalificatie is een diploma van het havo, vwo of mbo niveau 2 of
hoger. De kwalificatieplicht is ingevoerd om schooluitval tegen te gaan en de kansen van
jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. Jongeren die praktijkonderwijs of speciaal onderwijs
hebben gevolgd zijn vrijgesteld van deze kwalificatiewet (Rijksoverheid, z.d.).
Jaarlijks zijn er ongeveer 12.700 leerlingen die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen.
In het vso, het vmbo basis- en kader en mbo 1, 2 is de meeste schooluitval voordat de
startkwalificatie behaald is (Onderwijsraad, 2013).
In 2014 waren er 42.736 jongeren die zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt op gingen
(Messing & Valkenstijn, 2014). In tabel 2 is te zien welk onderwijs deze jongeren hebben
gevolgd.

Tabel
2. Uitstroom naar de arbeidsmarkt begin 2014. Overgenomen uit Arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd (p.8) door C.
Messing & M. Valkenstijn, 2014 (http://www.zeeuwsestichtingmaatwerk.nl/assets/documenten/Arbeidstoeleidingkwetsbare-jeugd.pdf)
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2.2.3 Ondersteuning onderwijs en arbeidstoeleiding
2.2.3.1 Onderwijs

Er is onderzoek gedaan naar welk type ondersteuning het meest nodig is binnen het onderwijs
(Koopman et al., 2015). De individuele aandacht wordt het meest ingezet, gevolgd door
specialistische expertise. Ook didactische ondersteuning is een type ondersteuning wat veel
gegeven wordt. (Koopman et al., 2015).
Per mbo-instelling is er een groot verschil in het geschatte aantal studenten waarvoor extra
ondersteuning nodig is (Koopman et al., 2015). Dit aantal loopt uiteen van 0,5% tot 13,8% van
de studenten. Het gemiddelde is aanzienlijk hoger dan vóór de invoering van het passend
onderwijs in 2014 (Koopman et al., 2015). Dit is onder andere te verklaren doordat de definitie
en afbakening van de doelgroep niet helder is. De mbo-instellingen nemen de doelgroep veelal
ruimer dan de oorspronkelijke groep die leerlinggebonden financiering ontving (Koopman et al.,
2015).
In de tabel 3 is te zien dat binnen niveau 1 en 2 van het mbo naar verhouding de meeste
studenten zitten die extra ondersteuning ontvangen.

Tabel 3. Verhouding studenten met extra ondersteuning afgezet tegen de populatie. Overgenomen uit Vervolgmeting
1 kengetallen passend onderwijs (p.185) door P.N.J. Koopman et al., 2015 (https://www.passendonderwijs.nl/wpcontent/uploads/2015/06/EDOC-773589-v2-Rapport_KT_EPO_Vervolgmeting_kengetallen.pdf)
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2.2.3.2 Arbeidstoeleiding

De doelgroep jongeren die ondersteuning krijgt bij het zoeken naar werk is zeer divers
(Bleeker, Blommesteijn, Wel & Witvliet, 2015). Er is binnen deze groep een aantal jongeren die
volgens de netwerken rondom arbeidstoeleiding lastig te begeleiden is. Allereerst is er een
groep jongeren die zelf zegt geen behoefte aan deze begeleiding te hebben (Bleeker et al.,
2015). Daarnaast zijn er de jongeren met complexe problematiek. De ondersteuning van deze
jongeren vraagt specifieke inhoudelijke kennis over de problematiek en hun functioneren. Ook
voor jongeren met een fysieke beperking is het soms lastig een passende arbeidsplek te
vinden, omdat dit flexibiliteit en aanpassingen van de werkplek vraagt (Bleeker et al., 2015).
Een goede samenwerking van organisaties rondom de arbeidstoeleiding van jongeren is van
essentieel belang om de overgang van onderwijs naar arbeid voor deze jongeren succesvol te
laten verlopen (Bleeker et al., 2015). Het is van belang om uit te gaan van het perspectief van
de jongere. De ondersteuningsvraag van de jongere centraal stellen en het betrekken van de
omgeving (met name de ouders) hebben een positief effect (Bleeker et al., 2015). Ook het NJI
(2014) erkent het belang van de betrokken jongere en zijn of haar netwerk. Zij wijzen tevens op
het belang van het opbouwen van een goede begeleidingsrelatie om zo vanuit contact en
vertrouwen maatwerk te kunnen leveren (NJI, 2014).
Wat in het netwerk rondom de arbeidstoeleiding ook bijdraagt aan succes is een samenwerking
tussen de verschillende disciplines, waaronder zorg en werkgevers (Bleeker et al., 2015). Om
een succesvolle match te maken is het van belang zicht te hebben op de mogelijkheden en
wensen van zowel de doelgroep als de werkgever.
Bovendien is het zorg dat er voldoende arbeidsdeskundige expertise is om ondersteuning in te
zetten, zoals jobcoaching (Bleeker et al., 2015). Deze ondersteuning moet bestaan uit een
goede balans tussen het ‘ontzorgen’ van de jongere en het stimuleren van eigen initiatief (NJI,
2014).
Tot slot zorgt continuïteit van de begeleiding voor een grotere kans op een succesvolle
arbeidstoeleiding (Bleeker et al., 2015). Het NJI (2014) onderschrijft het belang van deze
continuïteit ook. Het NJI (2014) benadrukt het belang van begeleiding tijdens de eerste periode
dat een jongere aan het werk is. Er wordt veel begeleiding geboden in de arbeidstoeleiding,
maar om het werk te kunnen behouden is een vorm van ondersteuning minstens zo belangrijk
(NJI, 2014).
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2.2.4 Nijmegen
De totale omvang van de groep jongeren in het Rijk van Nijmegen die ondersteuning nodig
heeft bij het vinden en/of behouden van werk is lastig te bepalen (Woude, 2014). Dit komt
omdat cijfers niet altijd betrouwbaar of beschikbaar zijn en er bovendien de nodige overlap is.
Deze overlap is goed te zien in figuur 1. Hier is ook in te zien dat de groep jongeren die
ondersteuning nodig heeft bij het vinden of behouden van werk zeker uit een paar duizend
jongeren bestaat.

Figuur 1: Omvang jongeren Rijk van Nijmegen die ondersteuning nodig hebben. Overgenomen uit Het verschil maken (p.24)
door S.L. van der Woude, 2014
(https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS2uXSvNLLAhWECBoKHbEyBjkQFghJ
MAU&url=http%3A%2F%2Fwww2.nijmegen.nl%2Fmmbase%2Fattachments%2F1572324%2FHet_verschil_maken_Paper_20140501_def.pdf&u
sg=AFQjCNEVvV91opPgb9hTmjA1YEkGAjp87Q&bvm=bv.117218890,d.d2s

)

Sinds 1 januari 2015 is in de regio het Rijk van Nijmegen het Regionaal Werkbedrijf Nijmegen
actief (Borisbaan, z.d.). Dit werkbedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
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Participatiewet. Het Werkbedrijf richt zich op de werkgevers en op de jongeren. Enerzijds
proberen ze vragen en onzekerheden over de doelgroep bij de werkgevers weg te nemen,
anderzijds is het hun taak de jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt
(Borisbaan, z.d.). Het Jongerenteam van het Werkbedrijf voert overleggen met scholen voor
voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs over leerlingen die zij niet naar
werk kunnen begeleiden. Om deze jongeren te helpen wordt er uitgezocht wat zij nodig hebben
op school en binnen een bedrijf (Borisbaan, z.d.).
In april 2013 is een voorstel gedaan om een aantal (regionale) projecten uit te voeren gericht op
arbeidsparticipatie (Gemeente Nijmegen, 2013). Het project Passend leren en werken is voor
ROC studenten met een beperking die de overgang van school naar werk maken. Het doel van
het project is om mbo-studenten met een beperking hun opleiding af te laten ronden en
vervolgens een passende en duurzame baan voor hen te vinden (Gemeente Nijmegen, 2013).
Er zijn circa 350 jongeren met een beperking binnen het ROC-Nijmegen. Deze jongeren volgen
voornamelijk een niveau 2,3 of 4 opleiding van het mbo. Deze jongeren zijn in staat om hun
diploma te behalen, maar hebben daarbij wel extra aandacht en ondersteuning nodig
(Gemeente Nijmegen, 2013). Op het moment dat de jongere (met diploma) uitstroomt, is er
vanuit het ROC geen zicht meer op deze jongere. Ook het jongerenloket en het UWV hebben
vaak geen zicht op deze jongeren, omdat zij niet in aanmerking komen voor begeleiding. Op het
moment dat jongeren vanwege hun beperking de school zonder diploma verlaten, worden zij
aangemeld bij het jongerenloket (Gemeente Nijmegen, 2013).
De gemeente Nijmegen geeft aan dat er op dit moment nog weinig gegevens beschikbaar zijn
over de doelgroep (Gemeente Nijmegen, 2013). Ook in de planning ter bestrijding van de
jeugdwerkloosheid wordt deze doelgroep niet expliciet meegenomen (Gemeente Nijmegen,
2013).
De projectleiding van het project Passend leren en werken ligt bij het REA College en de
projectgroep bestaat uit medewerkers van de gemeente, UWV, REA College en ROC Nijmegen
(Gemeente Nijmegen, 2013).
Het REA College in Nijmegen ondersteunt jongeren in een kwetsbare positie op het mbo (NJI,
2014). Het REA College biedt zelf enkele opleidingen aan en biedt daarnaast ondersteuning
aan jongeren op het ROC Nijmegen (NJI, 2014). Ook bieden ze een talentenexpeditie, dit is een
programma waarin jongeren op zoek gaan naar de wensen en mogelijkheden op het gebied van
opleiding en werk (Elmers, Boon & Kennis, 2012). Daarnaast kunnen jongeren met een
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beperking die dreigen uit te vallen op het beroepsonderwijs advies en begeleiding krijgen van
een medewerker van het REA College (Elmers, Boon & Kennis, 2012). Het doel van het REA
College is om jongeren te begeleiden naar werk. Na het afronden van hun opleiding biedt het
REA College nog een half jaar nazorg (NJI, 2014). Als de jongere geen werk heeft, zal deze
nazorg onder andere bestaan uit sollicitatietraining. Heeft de jongere wel werk dan zal de
nazorg vooral nodig zijn als er problemen optreden. De daadwerkelijke begeleiding zal dan
voornamelijk door een jobcoach vanuit het UWV gegeven worden. Het REA College werkt nauw
samen met het ROC, het UWV en het Jongerenloket (NJI, 2014).
Ongeveer 70 procent van de jongeren die deelnemen aan een van de programma’s van het
REA College in Nijmegen heeft een gediagnosticeerde stoornis (Elmers, Boon & Kennis, 2012).
In de beroepsopleidingen van het REA College is dit 80 procent. Uit de profielen van deze
jongeren blijkt dat gedragsproblematiek het meest voorkomt. Bovendien hebben vrijwel alle
jongeren met gedragsproblematiek te maken met multi- problematiek (Elmers, Boon & Kennis,
2012).
Het Flex College in Nijmegen is een middelbare school voor leerlingen die het ook met extra
ondersteuning niet redden binnen het reguliere onderwijs, maar ook niet voldoen aan de criteria
voor speciaal onderwijs (Flex College, z.d.). Het Flex College heeft drie
uitstroommogelijkheden; terugkeer naar het reguliere onderwijs, het behalen van een
kwalificatie of toeleiding naar arbeid (Flex College, z.d.).
Het Praktijkonderwijs op het Pro College regio Nijmegen heeft als doel de leerlingen te
begeleiden naar werk en/of inkomen (Pro College, 2013). Het onderwijs is dan ook vanaf het
eerste jaar gericht op het verwerven van een baan. Er is veel aandacht voor (extra)
ondersteuning van de leerlingen (Pro College, 2013). Om toegelaten te worden op het
praktijkonderwijs moet een leerling een IQ hebben tussen de 55 en 80 en leerachterstanden
van tenminste drie leerjaren op taal en/of rekenen. Het Pro College in Nijmegen heeft in het
schooljaar 2013-2014 ongeveer 600 leerlingen (Pro College, 2013).

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs direct aan het werk zijn
gegaan, meer succes hebben op de arbeidsmarkt dan de leerlingen die na het praktijkonderwijs
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doorgestroomd zijn in het mbo (Woude, 2015). Het onderzoek geeft als mogelijke verklaring dat
deze leerlingen bij het verlaten van het mbo niet of nauwelijks worden ondersteund bij het
vinden van werk. Op het praktijkonderwijs gebeurt dit wel (Woude, 2015).

2.2.5 Conclusie
De veranderingen binnen de wettelijke kaders maken dat de situatie voor veel jongeren is
veranderd. De overheid stuurt er op aan jongeren in een kwetsbare positie zo veel mogelijk deel
te laten nemen aan het reguliere onderwijs en de reguliere arbeidsmarkt. Om een succesvolle
arbeidstoeleiding te bewerkstelligen is de ondersteuning van groot belang.
De gevonden literatuur richt zich vooral op de systeemwereld; de instellingen en structuren die
door mensen ontwikkeld zijn op het gebied van onder andere onderwijs, politiek, economie en
overheid. Met de systeemwereld wordt dus de verzameling van systemen en subsystemen
bedoeld. (Mangnus, 2012). Vanuit de literatuur is er echter weinig zicht op de leefwereld van de
doelgroep. De leefwereld bestaat volgens de ordening van Habermas uit de verzameling van
gewoontes, normen, waarden en betekenisgevingen van waaruit mensen handelen (Mangnus,
2012). Om een volledig beeld te krijgen van de situatie is het belangrijk ook inzicht te krijgen in
de leefwereld. Met name omdat, zoals uit de literatuurstudie is gebleken, het voor een
succesvolle overgang van onderwijs naar arbeid van belang is om uit te gaan van het
perspectief van de jongere (Bleeker et al., 2015). Dit onderzoek heeft zich daarom juist gericht
op hoe de jongeren de situatie ervaren.
2.3 Probleemstelling
De literatuurstudie richt zich voornamelijk op de systeemwereld waarin de jongere zich bevindt.
In de hoofdvraag en deelvragen staat de leefwereld van de jongere centraal, om meer zicht te
krijgen op de ervaringen en belevingen van de jongeren.
2.3.1 Onderzoeksdoel
Kennis en inzicht krijgen in de belevingswereld van jongeren in een kwetsbare positie, in de
leeftijd van 16 tot en met 23 jaar, woonachtig in Nijmegen, met betrekking tot de overgang van
onderwijs naar arbeid.
2.3.2 Onderzoeksvraag
Hoe ervaren jongeren in een kwetsbare positie, in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar,
woonachtig in Nijmegen, de overgang van onderwijs naar arbeid?
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2.3.3 Deelvragen
1. Welke behoeftes hebben jongeren in een kwetsbare positie in de leeftijd van 16 tot en met 23
jaar, woonachtig in Nijmegen, bij de overgang van onderwijs naar arbeid?
2. Welke dromen hebben jongeren in een kwetsbare positie in de leeftijd van 16 tot en met 23
jaar, woonachtig in Nijmegen, op het gebied van werk?
3. Wat zeggen jongeren in een kwetsbare positie in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar,
woonachtig in Nijmegen, over hun eigen rol in de overgang van onderwijs naar arbeid?
4. Welke mogelijkheden en belemmeringen ervaren jongeren in een kwetsbare positie in de
leeftijd van 16 tot en met 23 jaar, woonachtig in Nijmegen, bij de overgang van onderwijs naar
arbeid?

Definities
Jongeren in een kwetsbare positie
Jongeren die moeite hebben met het behalen van een startkwalificatie, dan wel een grote
afstand hebben tot de arbeidsmarkt en er niet of nauwelijks in slagen daar een duurzame
positie te verwerven (NJI, 2014). De jongere heeft een lichamelijke of geestelijke beperking, die
het dagelijks functioneren over een langere periode beperkt. Daarbij krijgen deze jongeren extra
ondersteuning op het gebied van onderwijs en/of arbeid.
Overgang
De stap die jongeren, die klaar zijn met school (met of zonder diploma), naar de arbeidsmarkt
maken.

3. Methode van onderzoek
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Binnen het onderzoek ‘’van
passend onderwijs naar passende arbeid’’ is een projectgroep opgezet. Met deze projectgroep
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waren wekelijks bijeenkomsten waarin het algehele onderzoek centraal stond. Daarnaast wordt
verantwoord hoe de betrouwbaarheid en validiteit gewaarborgd zijn.
3.1 Onderzoeksbenadering
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Kwalitatief
onderzoek is gericht op de manier waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving
en hoe ze zich op basis daarvan gedragen (Boeije, 2005). Met kwalitatief onderzoek wordt het
onderwerp belicht vanuit het perspectief van de respondenten (Boeije,2005). De keuze voor
kwalitatief onderzoek is gemaakt omdat de onderzoeksvraag gericht is op de ervaring en
beleving van de jongeren. Kwalitatief onderzoek leent zich er goed voor om dit in kaart te
brengen (Boeije, 2005).
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de narratieve vraagmethode. Het woord narratief komt
van het Latijnse woord narrare, wat “vertellen” betekent (Biene et al., 2008). Door middel van de
narratieve onderzoeksmethode zijn de vragen en behoeftes van de jongeren in kaart gebracht.
Bij narratief onderzoek is het van belang goed te luisteren naar wat verteld wordt, maar ook om
de respondent aan het vertellen te krijgen (Biene et al., 2008). De interviews zijn
semigestructureerd (Bobbink, Degen-Nijenboer, Geurts, Pelzer & Woudenberg, 2012). Dit wil
zeggen dat er van tevoren een interviewguide (bijlage III) is gemaakt met de opbouw van het
interview. Hierin worden de thema’s beschreven en een aantal voorbeelden van open vragen
per thema benoemd als leidraad voor het interview.
De stappen van het onderzoek zijn als volgt:
1. Er is een interview gehouden met de respondent
2. Het interview is volledig getranscribeerd door de interviewer
3. De transcriptie is in narratieven gefragmenteerd
4. De narratieven zijn gecodeerd aan de hand van wie, wat en hoe
5. De gecodeerde narratieven zijn in een database geplaatst
6. De gecodeerde narratieven zijn geanalyseerd
7. De uitkomsten van de analyse zijn in een transdisciplinaire bijeenkomst voorgelegd aan de
respondenten, hieruit volgden de vraagpatronen
8. De resultaten zijn verwerkt in een implementatieplan.
Afbeelding 1 geeft de stappen in het kort weer.
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Afbeelding 1. Narratieve methode Vraagpatronen. Overgenomen uit Narratief! Wablief? (p.16) L. Bobbink et al, 2012.
(https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/onderwerpen/narratief-onderzoek-enwe/_attachments/29934_kookboek_definitief.pdf)

3.2 Procedure van onderzoek
De eerste stap was het werven van respondenten. De wijze waarop dit gedaan is, wordt
beschreven in paragraaf 3.3.
Na de werving van respondenten zijn de interviews gepland. De respondenten hadden zelf
inspraak in de locatie waar het interview plaats vond. De interviews zijn zo veel mogelijk
gehouden in een voor de respondent vertrouwde omgeving.
Voorafgaand aan het interview is ruimte gemaakt om op een informele manier kennis te maken
om de respondent op zijn of haar gemak te stellen. Het interview is vervolgens gehouden met
de interviewguide als leidraad. Hierbij kon desgewenst een creatief middel ingezet worden om
de respondent te activeren. Er waren twee onderzoekers bij het interview aanwezig, waarvan er
één de vragen stelde en de ander observeerde en notities maakte. Na het interview heeft de
observator feedback gegeven aan de interviewer.

Constructie, deconstructie en reconstructie
Stap 1: De interviews werden opgenomen met een voice recorder en vervolgens volledig
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getranscribeerd7. De transcripties (bijlage IV) zijn doorgelezen en gefragmenteerd. Ieder
fragment is op een nieuwe regel geplaatst. Deze fragmenten worden narratieven genoemd.
Stap 2: Vervolgens zijn alle narratieven in het programma Atlas.TI geplaatst. Dit programma is
een hulpmiddel om kwalitatieve data systematisch te analyseren. Alle interviews zijn per
narratief gecodeerd met behulp van een codelijst (bijlage V). Deze codelijst bestaat uit drie
categorieën, namelijk [WAT] x [WIE] x [HOE]. Deze categorieën hebben verschillende
domeinen die betrekking hebben op de deelvragen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van
de codelijst van het Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief (Lectoraat Lokale
Dienstverlening vanuit Klantperspectief, z.d.). Hierin zijn enkele wijzigingen gemaakt om de
verschillende domeinen aan te laten sluiten bij de onderwerpen van dit onderzoek. Voorafgaand
aan het coderen is de codelijst afgestemd met de projectgroep en zijn er duidelijke afspraken
gemaakt over de gehanteerde definities.
Per deelvraag zijn er middels een iteratief proces8 analysesets gemaakt (bijlage VI). Deze
analysesets bestaan uit verschillende combinaties van codes die aansluiten op de deelvragen.
Vervolgens zijn alle gecodeerde transcripties samengevoegd en gefilterd aan de hand van de
analysesets. Hiermee zijn de data gereduceerd tot de informatie die van belang is voor het
beantwoorden van de deelvragen9.
Stap 3: De gereduceerde data (bijlage VII) zijn door de projectgroep geanalyseerd. Tijdens de
gezamenlijke analysesessie met de projectgroep zijn de resultaten besproken en is er gezocht
naar vraagpatronen. Een vraagpatroon is volgens Biene et al. (2008) een set van
samenhangende vragen en behoeftes van mensen naar aanleiding van een levensgebeurtenis,
een concrete ervaring of binnen de actuele context waarin zij leven. Een vraagpatroon geeft
helderheid over wat mensen nodig hebben, wat ze willen, wat ze eisen en wat ze kunnen
(Schalock, 1990). Deze vraagpatronen hebben geleid tot overstijgende inzichten.
In afbeelding 2 worden deze stappen weergegeven.

7

Een voorbeeld van een paar bladzijden van een gefragmenteerde transcriptie is te vinden in bijlage IV.
De rest van alle getranscribeerde interviews staan in een apart digitaal document. Dit betreft een bestand
van 98 pagina’s.
8 Een iteratief proces is het stelselmatig herhalen van de onderdelen in het proces
9 Een voorbeeld van een paar bladzijden van deze gereduceerde data is opgenomen in bijlage VII. De
rest van de gereduceerde data staat in een apart digitaal document. Dit betreft een bestand van 167
pagina’s.
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Afbeelding 2. Van constructie naar reconstructie. Overgenomen van Week 7. Constructie, deconstructie en
reconstructie. L. van den Heuvel, 2014. (https://lisavandenheuvel.wordpress.com/2014/11/18/week-7-constructiedeconstructie-en-reconstructie/)

Tot slot heeft er in mei een transdisciplinaire bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze
bijeenkomst zijn de resultaten voorgelegd aan de geïnterviewde jongeren. In bijlage XI is
beschreven op welke manier de transdisciplinaire bijeenkomst vormgegeven is en wat er
besproken is.
3.3 Respondenten
De respondenten van dit onderzoek (bijlage X) bestaan uit jongeren tussen de 16 en 23 jaar,
die woonachtig zijn in Nijmegen. Omdat de onderzoeksvraag gericht is op het perspectief van
de jongeren zijn de respondenten een aantal jongeren die binnen de doelgroep van dit
onderzoek vallen.
Het streven was om tien respondenten te werven. Er is besloten niet meer interviews te
plannen, omdat dit niet haalbaar was in de tijdsplanning binnen dit onderzoek. Omdat het een
kwalitatief, en geen kwantitatief, onderzoek is kan gesteld worden dat tien respondenten
voldoende is. Het is immers niet het doel een beeld te geven van de gehele doelgroep, maar de
betekenis te zoeken achter de verhalen uit de doelgroep. Met een kleiner aantal respondenten
is het lastig om overstijgende inzichten naar voren te brengen. Er zijn negen respondenten
geïnterviewd. Daarnaast zijn de interviews die door de projectgroep gedaan zijn ook
meegenomen in de resultaten. In eerste instantie was dit niet mogelijk omdat de doelgroep bij
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de leeftijd van 12 jaar begon. Uiteindelijk was de jongste respondent die geïnterviewd is 16 jaar
oud. Dit betekent dat er in totaal 16 interviews gebruikt zijn om de resultaten te verwerken en de
hoofdvraag te beantwoorden.
Bij de werving van de respondenten is gelet op een verdeling tussen jongens en meisjes. Er zijn
ook allochtone jongeren meegenomen in het onderzoek. Er zijn twaalf jongens en vier meisjes
geïnterviewd, waarvan vier met een allochtone achtergrond. Op deze manier is getracht een zo
veelzijdig mogelijke selectie te maken en op deze manier verhalen vanuit verschillende
perspectieven te horen. De verschillende perspectieven vertellen iets over de belevingswereld
van de jongeren.
De werving van respondenten verliep anders dan in eerste instantie gepland was. Dit wordt
verder beschreven in de discussie in hoofdstuk 5.

3.4 Meetinstrumenten
Door middel van een iteratief proces is de interviewguide ontwikkeld. Gedurende het proces is
de interviewguide regelmatig aangepast op basis van feedback van de multidisciplinaire
projectgroep. De interviewguide is ontwikkeld in dialoog met deze projectgroep. In de
bijeenkomsten is er met de projectgroep gebrainstormd over thema’s die te maken hebben met
onderwijs en werk. Vanuit die thema’s is een aantal hoofdonderwerpen naar voren gekomen,
namelijk werk, school, ondersteuning, overgang van school naar werk en dromen. Vanuit deze
hoofdonderwerpen is een aantal vragen geformuleerd met betrekking op deze onderwerpen. Dit
was de ruwe, eerste opzet van de interviewguide en deze is getoetst in de projectgroep. Dit is
gedaan door de vragen met elkaar te oefenen. Naar aanleiding van de feedback is de
interviewguide aangescherpt. Vervolgens zijn er met deze interviewguide drie proefinterviews
gehouden. Deze proefinterviews zijn in de projectgroep geëvalueerd en op basis daar van is de
interviewguide verder aangescherpt.
Er is gebruik gemaakt van een semi- gestructureerde interviewguide. De interviewguide is een
leidraad voor het gesprek met de respondent en fungeerde niet als vragenlijst/checklist. De
hoofdonderwerpen kwamen bij ieder interview aan bod, de bijbehorende vragen waren
suggesties om het gesprek enige richting te geven. De vragen lieten ruimte open om het aan te
passen aan de specifieke respondent (Boeije, 2014). De vragen waren relevant voor het
beantwoorden van de onderzoeksvraag, maar de vragen moesten niet verplicht gesteld worden
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(Boeije, 2014). De volgorde van de hoofdonderwerpen stond niet vast. Er is gekozen voor een
semi- gestructureerde interviewguide om enerzijds niet te veel richting te bepalen en anderzijds
dezelfde onderwerpen in ieder interview naar voren te laten komen. Er werden open vragen
gesteld, omdat dit de respondent de kans gaf om in eigen woorden zijn/haar verhaal te doen
(Boeije, 2014). Door te vragen naar details, voorbeelden en gevoelens kon er rijke data
verzameld worden over de belevingswereld van de respondenten (Boeije, 2014).
De interviewguide is opgedeeld in een aantal onderdelen. Deze onderdelen staan beschreven
in bijlage VIII. Daarnaast is de operationalisering ook in deze bijlage te vinden.
3.6 Betrouwbaarheid en validiteit
Iedere maandag was er een bijeenkomst met de projectgroep. Dit is een multidisciplinair team
met onder andere een ervaringsdeskundige, een jongerenwerker en docentonderzoekers. De
dialogische validiteit10 werd vergroot doordat er voldoende momenten van uitwisseling waren
tijdens deze bijeenkomsten (Donk & Lanen, 2011).
Er zijn meerdere interviews afgenomen onder respondenten. De interviewguide is ontworpen
zodat er tijdens de interviews steeds hetzelfde gevraagd werd. Dit is een semi- gestructureerd
hulpmiddel waarbij open vragen centraal staan. Kenmerkend voor deze interviewguide is dat
het een leidraad is voor het gesprek, in plaats van een checklist die door een interviewer
afgewerkt moet worden. Op deze manier werden dezelfde thema’s belicht in ieder gesprek en
kreeg de respondent de ruimte om zijn/haar verhaal te doen.
Om te toetsen of de vragen van de interviewguide duidelijk zijn voor de respondenten en of er
de informatie uit komt die nodig is om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden, zijn er in totaal
drie proefinterviews gehouden. De studentonderzoekers hebben één proefinterview gehouden,
en de deelnemers vanuit de projectgroep hebben in tweetallen twee proefinterviews gehouden.
Deze proefinterviews zijn in de projectgroep geëvalueerd.
De interviews zijn individueel gehouden met de respondenten, om te voorkomen dat ze in een
groep sociaal wenselijke antwoorden zouden geven. De interviews zijn op verschillende locaties
gehouden, dit ging in overleg met de respondent. Veel respondenten hebben het interview
gehouden op hun werkplek, één respondent gaf er de voorkeur aan om het thuis te doen. De

10

Dialogische validiteit geeft weer in welke mate de dialoog gezocht is met collega’s of
medeonderzoekers om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen (Donk & Lanen, 2011).
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respondent mocht bepalen waar het interview plaatsvond, omdat het belangrijk voor het
onderzoek was dat hij of zij zich op zijn of haar gemak voelde. Daarnaast is er op de volgende
manieren geprobeerd om de respondent op zijn of haar gemak te stellen:
•

De studentonderzoekers hebben kort iets over zichzelf verteld

•

Er werd veel gebruik gemaakt van open vragen

•

Er was oprechte interesse in wat de jongere te vertellen had

Het is van belang dat een respondent zich op zijn of haar gemak voelt, zodat de respondent
zich vrij voelt om zijn of haar mening uit te spreken (Hitters, 2015).
De betrouwbaarheid is vergroot door de interviews volledig te transcriberen en vervolgens te
fragmenteren. Deze gefragmenteerde transcripties zijn vervolgens steeds door een van de
andere onderzoekers nagelezen. Vervolgens zijn er in de projectgroep afspraken gemaakt over
de invulling en betekenis van de verschillende coderingen, zodat iedereen deze op dezelfde
manier zou gebruiken. De analysesets voor het beantwoorden van de deelvragen zijn door de
studentonderzoekers en de projectleider middels een iteratief proces samengesteld. Voor de
gereduceerde data die daaruit voorkwamen is vervolgens een leesverdeling gemaakt onder de
leden van de projectgroep. De data zijn per deelvraag in een bestand geplaatst. Alle leden van
de projectgroep hebben twee van deze bestanden gelezen en afzonderlijk geanalyseerd. Op
deze manier is iedere deelvraag door vier onderzoekers geanalyseerd. Daarna heeft er een
analysesessie plaats gevonden waar de analyses werden vergeleken en gemeenschappelijke
thema’s en overstijgende inzichten zijn geformuleerd. Op deze manier is de interpretatie zo lang
mogelijk uitgesteld en zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd.
De transcriptie is voorgelegd aan de respondenten, zodat zij eventuele onjuistheden of
aanvullingen konden doorgeven. De respondenten hebben geen onjuistheden en aanvullingen
gegeven.
De deelvragen zijn onderverdeeld onder de twee studentonderzoekers. Deze deelvragen zijn
onafhankelijk van elkaar beantwoord. De interviews zijn door de twee studentonderzoekers
onafhankelijk van elkaar geanalyseerd. Daarna is er bekeken in hoeverre deze analyses
overeenkomen. Er kan geconcludeerd worden dat de analyse betrouwbaar is, omdat meer dan
80% overeenkomt.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk zullen per deelvraag de resultaten worden weergegeven. Deze resultaten
komen voort uit de gehouden interviews. De getranscribeerde en gecodeerde interviews zijn
tijdens een analysesessie met de projectgroep besproken. In deze analysesessie zijn de
belangrijkste resultaten per deelvraag naar voren gekomen. De studentonderzoekers van dit
document hebben negen interviews afgenomen, andere projectgroep leden hebben in totaal
zeven interviews afgenomen. Dit betekent dat onderstaande resultaten uit 16 interviews voort
zijn gekomen.
4.1 Welke behoeftes hebben jongeren in een kwetsbare positie in de leeftijd van 16 tot en met
23 jaar, woonachtig in Nijmegen, bij de overgang van onderwijs naar arbeid?
Persoonlijke aandacht
De respondenten geven aan behoefte te hebben aan persoonlijke aandacht. Dit kan door
bijvoorbeeld kleinere klassen, individuele gesprekjes of kleinere werkplekken.
‘’Nee, een winkel, ik vind een winkel wel leuk maar het moet een kleine winkel zijn waar ik meer
aandacht kan krijgen, waar mensen mij meer kunnen helpen en ondersteunen. Ik wil gewoon
het liefst wat ik dan al zei kleine klassen en een kleine winkel waar ik me dan ook echt
thuis voel. Zijn er mensen die heb respect voor hun hebben zei respect voor mij’’ – Respondent
6, 16 jaar.

Een respondent benoemt dat hij twee uur per week in een klein klasje zit en daar begeleiding
van een trajectbegeleider krijgt, hij ervaart dit als positief.
Aansturing en structuur
Er zijn vier respondenten die aangeven dat zij graag meer aansturing zouden krijgen van hun
werkgever/docent. “Als je mij een papiertje geeft van dit en dat ga je doen, ja dan doe ik dat.’’Respondent 2, 21 jaar. Zij benoemen dat ze graag aangesproken worden op het moment dat zij
zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld als ze te laat komen.
Structuur is voor veel respondenten belangrijk. Zij noemen dit zowel bij school, werk en stage.
‘’[want wat vind jij belangrijk aan werk?] Ja, gewoon een beetje structuur, dat je weet wat je
moet doen’’ - Respondent 3, 18 jaar.
Daarnaast geeft een jongere aan bij het begeleidend wonen veel structuur te krijgen, hij ervaart
dit als prettig.
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‘’Er is ook een grote planbord met de naam van iedereen erop en al die dagen van de week en
daar wordt dan in het klein bijgezet van wat je doet op een dag. En bij mij is het nou gewoon
van jou werkschema ja dat weet ik nou wel maar bij de zaterdag staat wel wassen, kamer
opruimen en als ik een keer naar de huisarts moet ofzo dan schrijf ik dat er ook op’’ Respondent 2, 21 jaar.
Serieus genomen worden
Een aantal respondenten heeft het gevoel niet serieus genomen te worden. Dit komt vooral voor
op stage. Er zijn drie respondenten die tijdens de interviews aangaven dat zij veelal taken
moeten doen die niet bij de hoofdzaken van de werkzaamheden horen, zoals vegen.
‘’En ik heb ook stage gelopen bij de *** ,maar daar wordt je zo hard gebruikt. Ik kwam daar
binnen had mijn jas nog niet uit en de bezem werd al in mijn hand gedrukt. Ja en dat moet je bij
mij niet doen, dan douw ik die bezem terug en dan zeg ik doe het lekker zelf maar’’–
Respondent 6, 16 jaar.
Zeggenschap
De respondenten noemen dat zij graag zeggenschap/inspraak willen hebben op de keuzes die
gemaakt worden. Twee respondenten noemen dat er beslissingen buiten hen om gemaakt
worden, dit ervaren zij als negatief. Bij andere respondenten komt tijdens het gesprek naar
voren dat er veel keuzes buiten hen om gemaakt worden, of dat zij niet betrokken worden bij
hun eigen proces. Hoe zij dit ervaren is wisselend, de één vindt het prima en de anderen
ervaren het als een probleem.
Sfeer
Een aantal respondenten geeft aan dat de sfeer op school niet altijd goed is. Er wordt gepest
en/of er is ruzie onderling. Hierdoor ervaren zij school als minder/niet leuk (4 respondenten). Uit
de interviews komt naar voren dat de sfeer op het werk en/of op school voor veel respondenten
belangrijk is, twee respondenten noemen dit letterlijk, bij veel andere respondenten komt dit
impliciet naar voren.
Geld
Veel jongeren geven aan niet betaald te krijgen voor het werk dat zij doen. Dit heeft er mee te
maken dat veel van deze jongere een uitkering krijgen. Daarnaast zijn er ook jongeren die geen
recht hebben op een uitkering, maar ook niet betaald krijgen voor het werk dat zij doen. Zo is er
een meisje dat werkt bij een schoonmaakbedrijf, maar zij krijgt alleen een reisvergoeding. De
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jongeren hebben behoefte om geld te krijgen voor hun werk, zij zien dit als een stukje erkenning
voor wat ze doen.
‘’Zijn er misschien ook nog dingen die er anders zouden kunnen?] Ja uh, bijvoorbeeld dat ik
echt betaald krijg. [Hoe zit dat nu?] Ik heb, ik krijg alleen reiskostenvergoeding. [Oke, hoeveel
hou je daar aan over?] €3,80 per dag. Ja, dus ongeveer €22 per maand, zoiets’’ – Respondent
16, 20 jaar.
Ondersteuning
Respondenten die stage lopen geven aan dat zij hun begeleidend docent te weinig zien. De
docent komt nauwelijks tot niet langs. Drie respondenten geven aan hun begeleidend docent
één keer in de gehele stageperiode langs is geweest op de stageplek. Zij ervaren dit als een
gemis. ‘’Wie zou je daarbij kunnen helpen?] Ik denk ***, als hij tijd heeft, als hij een keertje niet
op kantoor zit te babbelen’’ – Respondent 4, 20 jaar.
Twee respondenten geven expliciet aan dat zij hulp willen bij het zelfstandig worden. Zij
benoemen niet van we ze deze hulp willen en hoe ze deze hulp willen.
4.2 Welke dromen hebben jongeren in een kwetsbare positie in de leeftijd van 16 tot en met 23
jaar, woonachtig in Nijmegen, op het gebied van werk?
Droombaan
Alle respondenten hebben een idee van wat hun droombaan is. Bij een aantal is dit nog niet
heel concreet; “iets met auto’s” - Respondent 1, 16 jaar. “iets in ict” - Respondent 3, 18 jaar. of
“iets met kinderen” - Respondent 6, 16 jaar. worden bijvoorbeeld genoemd. Negen van de in
totaal zestien respondenten hebben echter al een heel concreet beeld van het werk wat zij het
liefst willen gaan doen. Banen die genoemd worden, zijn onder andere automonteur, kapper,
persoonsbeveiliger en sportbegeleiding.
De respondenten hebben ook al voor ogen wat er voor nodig is om dit doel te behalen. Een
opleiding volgen wordt hierbij het meest genoemd (12 respondenten). Zo wordt gezegd: “en als
dat allemaal goed gaat dan heb ik een erkend diploma, dan ben ik volleerd automonteur en dan
ken ik betaald werk gaan doen” - Respondent 2, 21 jaar.
Andere dingen die genoemd worden, zijn bijvoorbeeld het halen van een trekkerrijbewijs, een
uitkering aanvragen en een toelatingstest halen.
Een respondent heeft een heel concreet stappenplan voor ogen om zijn droom, een eigen
garage, te bereiken.
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“Nou het liefst zou ik de eerste paar jaar, eerste vijf jaar ongeveer, gewoon in een garage
werken, gewoon lekker onder een baas, gewoon lekker mijn ding doen. Als de mogelijkheid er
zou zijn, zou ik daarna APK keurmeester willen worden bij het RDW. En als het ooit zou kunnen
dan een eigen garage te beginnen met motorische én autoschade, want een vriend van mij doet
autoschade, dus dan zou ik samen met hem een garage willen opstarten” -Respondent 9, 21
jaar.
Vijf respondenten noemen een alternatief plan, mocht het ze niet lukken hun droombaan te
verwezenlijken. “Nou.. dan als dat niet gaat lukken dan denk ik dat ik gewoon met papa mee ga
varen ofzo”- Respondent 8, 16 jaar.
Drie respondenten geven aan dat ze denken dat het (te) moeilijk is om hun droombaan te zullen
bereiken. Twee uitspraken die dat illustreren zijn: “Heb je ook een idee hoe je in het ziekenhuis
zou kunnen komen?] Uhm nee, ja dan moet je een hoge opleiding doen maar dat lukt mij niet” –
Respondent 16, 20 jaar.
“En toen dacht ik ja als ik hier op het ROC op het MBO al zoveel moeite heb met eh, met
bedrijfseconomie dan eh, denk ik dat ik op de HAN nog meer moeite ermee zou hebben dus
daarom durf ik zoals het er nu voorstaat de stap niet te maken” – Respondent 15, 18 jaar.
Motivatie droombaan
Een motivatie voor de droombaan die door veel respondenten direct of indirect benoemd wordt
is het hebben van een betaalde baan. Veel van de respondenten krijgen op dit moment een
(Wajong)uitkering en krijgen geen inkomen vanuit hun werk. De respondenten geven aan geld
en de erkenning voor hun werkzaamheden belangrijk te vinden. Maar ook komt in bijna alle
interviews naar voren dat de voornaamste reden voor hun droombaan is dat ze het gewoon
ontzettend leuk vinden. Zo wordt er gezegd: “dat vind ik het mooiste om te doen” - Respondent
2, 21 jaar. en “niet voor het geld, maar gewoon vind ik leuk” - Respondent 7, 16 jaar.
Vier respondenten noemen een familielid als inspiratie voor hun droombaan. Drie keer wordt de
vader en één keer een tante genoemd die werkzaam is in de sector van hun droombaan.
Zo wordt op de vraag waarom een respondent de kappersopleiding wil doen geantwoord:
“Ja dat vind ik wel leuk, mijn tante is zelf ook kapster... “ – Respondent 8, 16 jaar.
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4.3 Wat zeggen jongeren in kwetsbare positie in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar,
woonachtig in Nijmegen, over hun eigen rol in de overgang van onderwijs naar arbeid?
Zelfstandigheid
Tijdens de interviews komt naar voren dat een aantal respondenten meer zelfstandig willen zijn
en zelf dingen willen gaan doen. Daar staat tegenover dat zij weinig (in)zicht hebben in wie hen
begeleidt en wat die begeleiding precies inhoudt en voor hen doet. Daarnaast komt naar voren
dat zij nog niet veel verantwoordelijkheid nemen op alle gebieden, deze verantwoordelijkheid
leggen ze bij hun begeleiding, school of werk neer.
Diploma behalen
Het diploma behalen is voor veel respondenten een belangrijk doel, maar de
verantwoordelijkheid van het behalen van dit diploma laten ze regelmatig bij school liggen.
Twee respondenten geven aan dat de school verantwoordelijk is voor hen. Een aantal jongeren
heeft geen diploma behaald. Zij geven aan dat dit deels komt door school, omdat de
begeleiders op school besloten dat zij niet verder mochten/konden met de opleiding. De
jongeren vinden het moeilijk om te benoemen wat zij hier in hebben geprobeerd, wat wel werkte
en wat niet werkte.
Initiatief
Twee respondenten geven aan dat zij om hulp vragen als zij er niet uit komen en dat zij om
advies vragen als dat nodig is. Vier respondenten geven aan dat zij het initiatief veelal bij de
werkplek/school laten liggen. Zij wachten tot dat zij een taak toegewezen krijgen. De jongeren
vinden het lastig om zelf initiatief te tonen.
Toekomst
Bij deelvraag 2 komt naar voren dat veel respondenten al duidelijk hebben hoe hun droombaan
eruit ziet en een aantal jongeren heeft ook het inzicht in wat er nodig is om daar te komen. Hun
handelen daarin tegen laat nog wel eens wat anders zien.
Inzicht in wat goed is
Vijf respondenten benoemen wat goed voor hen is en wat minder/niet goed voor hen is, dit gaat
dan vooral om drugsgebruik en in de omgang met andere mensen.
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4.4 Welke mogelijkheden en belemmeringen ervaren jongeren in een kwetsbare positie in de
leeftijd van 16 tot en met 23 jaar, woonachtig in Nijmegen, bij de overgang van onderwijs naar
arbeid?
Mogelijkheden
Er worden door de respondenten vrijwel geen mogelijkheden benoemd. Een keer wordt
gesproken over een mogelijkheid voor een vrijstelling van een deel van het onderwijs en een
keer over de mogelijkheid van een time-out.
Ondersteunend netwerk
Uit de verhalen van 13 van de respondenten blijkt dat zij een ondersteunend netwerk hebben,
bestaande uit professionals, familie en/ of vrienden. Hoewel ze niet allemaal benoemen dat dit
een mogelijkheid is, kan dit wel als een mogelijkheid worden gezien. “Ja en m’n vader en m’n
vaders nieuwe vriendin dan, ja die steunen mij wel waar het kan en die geven mij ook goede
raad en noem het allemaal maar op” – Respondent 4, 20 jaar.
Psychische of fysieke beperking
De eigen psychische of fysieke beperking wordt veel genoemd als belemmering. In de meeste
gevallen in combinatie met de omgeving. De fysieke omgeving is niet aangepast aan de
beperking van de respondent of er is onbegrip vanuit de omgeving.
“Nou mijn tempo is best wel laag. En uh ik liep stage bij ouderen. En hun zagen gewoon aan mij
dat ik heel lang over een cliënt deed, en dat vonden ze niet echt fijn. Ze zeiden soms van, kan
je een beetje doorwerken want wij hebben nog meer te doen” – Respondent 16, 20 jaar.
Een andere respondent die in een rolstoel zit vertelt dat er in een deel van het schoolgebouw
geen automatische deuren aanwezig zijn. Een andere respondent is afgewezen voor een baan
nadat hij vertelde over zijn medische beperking. Vier respondenten geven aan dat er structuur
ontbreekt op hun werk. Hierdoor ervaren zij stress en zijn ze minder goed in staat hun
werkzaamheden te doen.
“[want wat doet het met jou als jij niet verder kan met je werk?] Dan raak ik in de war. Dan raak
ik ook een beetje gestrest en alles want ja op een gegeven moment weet je niet hoe je verder
moet, maar je hebt voor jezelf dan al een heel schema uitbedacht van oké moet ik eerst dat,
dan dat, dan dat en dan gaat dat tweede niet door en dan is het gelijk van ja kut weet je, hoe
moet ik nou verder?” – Respondent 4, 20 jaar.
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Sociale onveiligheid
Sociale onveiligheid, pesten en ruzies, worden als belemmering genoemd, voornamelijk als het
gaat over de schoolomgeving.
Middelengebruik
Middelengebruik, met name blowen, wordt ook genoemd als belemmering. Door een
respondent wordt daarover gezegd: “op een gegeven moment ben je gewoon niks meer waard.
Je doet niks meer, je hebt nergens meer zin in” - Respondent 9, 21 jaar.
Stage
Een belangrijk onderdeel van de overgang van onderwijs naar arbeid is stage. De eerste
belemmering die respondenten ervaren bij stage is dat ze onvoldoende voorbereid aan hun
stage moeten beginnen. Vier respondenten refereren hier aan. Geen van de respondenten
beschrijft een positieve ervaring met betrekking tot de voorbereiding op stage.
Vijf respondenten benoemen dat ze op hun stage ingezet werden voor klusjes als vegen,
schoonmaken of koffiezetten. Bij drie van hen was dat een reden om de stage te beëindigen.
Ze geven aan dat ze zich gebruikt voelen of zelfs het gevoel hebben als slaafje behandeld te
worden. Ze geven aan graag iets te leren op stage, en hebben niet het idee dat dat op deze
manier lukt. Dat zorgt ervoor dat hun motivatie vermindert en ze zich minder in gaan zetten. “Ik
had er geen motivatie voor. Het was inhoudelijk ook helemaal geen leuk werk. Dus ja, dan ben
ik iemand, dan ga ik ook echt niet meer werken”- Respondent 4, 20 jaar.
Ook werd door twee respondenten aangegeven dat school en stage tegelijkertijd teveel voor ze
was.
Systeemwereld
Tot slot ervaren meerdere respondenten de systemen van de systeemwereld als een
belemmering. Zo vertelt een respondent:
“Eehm ja ik heb bij het ROC hebben ze een hoe het dat, beetje uitstroom naar werk zeg maar.
Daar ben ik mee begonnen en uiteindelijk met allemaal gedoe ging dat niet door, omdat ik geen
recht heb op een uitkering, omdat mijn ouders iets te veel verdienen. En hun kunnen mij, ja het
Werkbedrijf, kunnen mij alleen helpen als ik een uitkering heb” - Respondent 3, 18 jaar.
Een andere respondent vertelde dat hij graag inzicht zou willen krijgen in zijn schulden, maar
dat zijn bewindvoerder niet meewerkt.
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Nog een kenmerkende uitspraak waarin wordt gesproken over de systeemwereld als een
belemmering is:
“Maar toen zeiden ze ik ben leerplichtig tot mijn 18e. Ja dat snap ik ook maar ja als ik ergens
niet op mijn plek zit of ik wil iets niet dan moet je mij daar natuurlijk ook niet plaatsen want dat
gaat het geheid mis” - Respondent 6, 16 jaar.
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5. Conclusies en discussie
Dit hoofdstuk begint met de beschrijving van de conclusies, die voortkomen uit de resultaten die
beschreven staan in hoofdstuk 4. Vervolgens wordt er een aantal dilemma’s en beperkingen
beschreven in de discussie. Er zijn suggesties gegeven voor de vervolgstudie en als laatste zijn
er aanbevelingen gedaan voor de praktijk.
5.1 Conclusies
Naar aanleiding van de resultaten die beschreven staan in hoofdstuk 4 zijn er thema’s naar
voren gekomen. In deze conclusie zullen niet opnieuw de deelvragen beantwoord worden, maar
zullen de overstijgende inzichten, die uit de resultaten naar voren zijn gekomen, beschreven
worden. Tot slot zal er antwoord gegeven worden op de hoofdvraag ‘Hoe ervaren jongeren in
een kwetsbare positie, in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar, woonachtig in Nijmegen, de
overgang van onderwijs naar arbeid?’.
Waardering en erkenning
De respondenten hebben het gevoel niet erkend te worden. Dit speelt bij respondenten op
school, op hun stage en bij hun werk. Erkenning kan in meerdere vormen. Hierbij kan
onderscheid gemaakt worden tussen materieel en immaterieel. Het gevoel gezien te worden,
waardering en begrip te krijgen valt onder de basisbehoeftes van een mens (Gieles, 2008).
Erkenning kan een motiverende werking hebben. Het stimuleert om nieuwe uitdagingen aan te
gaan (Gieles, 2008).
Erkenning in de vorm van geld
De respondenten geven aan dat zij het belangrijk vinden om betaald te krijgen voor hun werk.
Veel respondenten hebben op dit moment onbetaald werk en krijgen een uitkering via het UWV.
De motivatie om ’s ochtends het bed uit te stappen en naar het werk te gaan is een stuk kleiner
omdat de jongeren aangeven dat het eigenlijk niet uitmaakt of ze wel of niet op komen dagen.
Het geld komt aan het eind van de maand binnen, dit staat los van of ze wel of niet gewerkt
hebben. De respondenten die op school zitten en een stage volgen krijgen hier niet voor
betaald. Dit is voor veel respondenten lastig, omdat zij fulltime naar stage gaan, dit veel energie
en tijd kost en het voor hen op korte termijn niks oplevert. Op lange termijn halen ze er wel iets
uit, namelijk hun diploma. Maar voor de respondenten is het moeilijk zo ver vooruit te kijken.
Het hebben van betaald werk is van belang voor de eigenwaarde (Ruitenbeek, Mulder, Zijlstra,
Nijhuis & Mulders, 2013). Door betaald werk zijn mensen in staat om in hun eigen
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levensonderhoud te kunnen voorzien en zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij
(Ruitenbeek et al., 2013).
Erkenning in de vorm van een compliment
Uit het onderzoek blijkt dat een aantal respondenten behoefte heeft om vaker een compliment
te krijgen. Dit kan ook in de vorm van een schouderklopje. Het NJI (2014) benadrukt het belang
van erkenning en waardering bij jongeren. Zij geven aan dat dit een beschermende factor is.
Volgens Valkenstijn, Ince en Daamen (2014) is het van groot belang dat jongeren erkenning
krijgen voor positief gedrag zodat zij dit gedrag in de toekomst zullen herhalen.
Structuur
De respondenten geven aan behoefte te hebben aan structuur op hun school en werk.
Duidelijke afspraken en regels geven hen houvast. Het onderzoek is gericht op jongeren met
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die te maken kunnen hebben met een stoornis en/of
beperking. Deze jongeren kunnen sneller overprikkeld raken, waardoor zij het overzicht kwijt
raken. Daarbij is het belangrijk dat het helder is voor een jongere wat er van hem/haar verwacht
wordt. Zeker bij de doelgroep van dit onderzoek is het bieden van structuur van belang, omdat
de doelgroep moeite heeft deze structuur zelf aan te brengen (Zoon, 2012).
Het aanbieden van structuur is geen doel op zich, maar een middel om duidelijkheid en
overzichtelijkheid te creëren (Steunpunt ADHD, 2012). Het is moeilijk om te zeggen op welke
manier de jongeren binnen dit onderzoek structuur nodig hebben, omdat iedereen iets anders
nodig heeft. Het moet passen bij het karakter en het ontwikkelingsniveau van de jongere
(Steunpunt ADHD, 2012). Het is van belang om de jongere te betrekken bij wat hij/zij nodig
heeft in de structuur en duidelijkheid, dit kan gedaan worden door middel van een gesprek.
Het daadwerkelijk handhaven van deze regels is ook van belang. Zeker bij de doelgroep van dit
onderzoek is het bieden van structuur van belang, omdat de doelgroep moeite heeft deze
structuur zelf aan te brengen (Zoon, 2012).
In enkele gevallen zijn er wel regels, maar worden de respondenten er niet op aangesproken
als ze zich niet aan deze regels, zoals op tijd komen, houden. De respondenten benoemen zelf
dat dit bij een regulier bedrijf niet getolereerd zou worden. De behoefte is er om aangesproken
te worden op dit soort zaken, maar dit gebeurt nog te weinig.
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Eigen rol versus zeggenschap
De respondenten hebben het gevoel dat ze te weinig worden meegenomen in beslissingen die
over hen genomen worden. Ze hebben in veel gevallen weinig tot geen zicht op wat er voor hun
geregeld wordt en door wie dit gebeurt. Dit komt voor op meerdere gebieden, zoals het vinden
van huisvesting, het vinden van werk en de keuze voor een opleiding. Daarnaast heeft een
aantal jongeren hulpverlening vanuit verschillende organisaties. Een voorbeeld hiervan is dat de
ene organisatie hen begeleidt bij het vinden van een baan, de andere organisatie hen
ondersteunt bij psychische problemen en een derde organisatie hen helpt bij huisvesting. Veel
hulpverlening is op de achtergrond aanwezig en regelt bijvoorbeeld een werkplek voor ze of
beheert hun geldzaken. Respondenten hebben het gevoel dat er veel over hen beslist wordt en
niet met hen.
De respondenten willen zeggenschap, dit betekent zelf beslissen over je eigen leven (Raad op
maat, z.d.). De vraag is in hoeverre de jongere wilsbekwaam is om besluiten te begrijpen en te
overzien. Dit zal per jongere per gebied verschillen, wat maakt dat het aan de begeleider/
ondersteuner is om in te schatten wat een jongere wel en niet kan.
De respondenten geven aan dat zij gewend zijn dat de instelling (bijvoorbeeld wooninstelling of
het UWV) en/of de school voor hun zorgt, want dat is altijd al zo gegaan. Door deze ‘pampering’
kan het zijn dat de jongeren zich minder verantwoordelijk voelen voor hun eigen leven,
waardoor het niet volledig meer aansluit bij de behoefte van zeggenschap. Het lijkt erop dat het
voor de jongere moeilijk is om de vertaalslag te maken van ‘wat wil ik’ naar ‘hoe doe ik dat’.
Daarnaast is het van belang om te kijken naar wat een jongere wil en wat een jongere kan.
Volgens professor Luc Stevens (in: Blijswijk, 2012) heeft ieder mens drie psychologische
basisbehoeften (Blijswijk, 2012). Een daarvan is autonomie. Dit gaat over het gevoel
onafhankelijk te zijn. De mogelijkheid om zelf keuzes te kunnen maken (Blijswijk, 2012).
Ondersteuning
Uit de interviews is gebleken dat de jongeren behoefte hebben aan persoonlijke aandacht bij de
ondersteuning. Het deel van de jongeren dat deze persoonlijke aandacht van de begeleider(s)
ervaart, ervaart dit als positief. Het deel van de jongeren dat aangeeft weinig persoonlijke
aandacht te krijgen in de ondersteuning ervaart dit als een gemis.
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven komt ook uit de literatuur naar voren dat het opbouwen van
een goede begeleidingsrelatie een belangrijke succesfactor is voor de begeleiding (NJI, 2014).
Een van de facetten van deze werkrelatie, ook wel alliantie genoemd, is de persoonlijke alliantie
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(HAN,2013). Hiermee wordt de emotionele band bedoeld die de hulpverlener en de cliënt
samen ontwikkelen.
Grooteboer (in: HAN, 2013) zegt over het belang van de alliantie:
“Onderzoek laat zien dat je als professional effectief bent, wanneer je in staat bent om zowel
een goede persoonlijke alliantie als taakalliantie te smeden en te onderhouden met
uiteenlopende cliënten. De vorming van zo'n vruchtbare werkrelatie is een sterke voorspeller
van een positief resultaat van jeugdzorg” (HAN, 2013).
Hoe ervaren jongeren in een kwetsbare positie, in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar,
woonachtig in Nijmegen, de overgang van onderwijs naar arbeid?
Uit bovenstaande inzichten is te concluderen dat de jongeren op bepaalde gebieden de
systeemwereld als belemmering ervaren. De systeemwereld en de leefwereld lijken nog niet
voldoende op elkaar aan te sluiten. De leefwereld van de jongeren is met dit onderzoek in kaart
gebracht. Hiermee is ook een beeld verkregen van de manier waarop de jongeren de
systeemwereld ervaren. Er zijn vaak meerdere organisaties betrokken bij de begeleiding van de
jongeren. In de literatuurstudie is het belang van een goede samenleving tussen deze
betrokken partijen aan bod gekomen (Bleeker et al., 2015). De jongeren hebben weinig (in)zicht
op de systeemwereld waar zij zich in bevinden, desondanks willen zij wel meer zeggenschap.
Hiervoor is van belang dat zij meer zicht krijgen op wat er om hen heen gebeurt, zodat zij ook
verantwoordelijkheid (kunnen) nemen over hun eigen leven. Daarnaast is het de vraag of de
begeleiding voldoende zicht heeft op de leefwereld van de jongeren.
5.2 Discussie
Werving respondenten
In eerste instantie is geprobeerd via het netwerk van de projectgroep de respondenten te
werven. Dit leverde niet voldoende respondenten op. Daarom is besloten om diverse andere
organisaties te benaderen (bijlage IX). Een groot deel van de benaderde organisaties leverde
geen respondenten op.
Allereerst zijn de organisaties via de mail benaderd. Er kwam weinig respons. De respons die er
kwam was dat het niet mogelijk was, dit had verscheidende redenen. Een reactie die meerdere
malen naar voren kwam was dat organisaties al te vaak benaderd zijn en er daarom niet aan
mee willen doen. Wat opvalt is dat de organisaties de jongere zelf niet benaderen om te vragen
of hij/zij mee wil doen. De medewerkers binnen de organisatie nemen een beschermende rol en
zij beslissen voor de jongere.
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Vervolgens is er telefonisch contact gezocht met de organisaties. De reactie was veel dat
medewerkers dit met andere medewerkers moesten bespreken en dat er daarna weer contact
gezocht zou worden. Twee organisaties hebben uiteindelijk gereageerd, zij konden niets
betekenen voor het onderzoek.
Langs gaan bij sociale werkplekken leverde het meest resultaat op. Doordat de jongeren zelf
aanwezig waren kon er rechtstreeks gevraagd worden of zij deel wilden nemen aan het
interview. Langs gaan bij professionals leverde minder op. In eerste instantie waren zij positief,
maar door diverse redenen heeft dit uiteindelijk geen effect gehad.
Sociaal wenselijk
De interviews zijn individueel gehouden met de respondenten, om te voorkomen dat ze in een
groep sociaal wenselijke antwoorden zouden geven. Daarnaast is er aan het begin van het
interview benadrukt dat de studentonderzoekers op zoek zijn naar de verhalen die de
respondenten te vertellen hebben (belevingswereld) en is er aangegeven dat zij de vragen niet
hoeven te beantwoorden als zij dat niet willen, en op ieder gewenst moment mogen stoppen
met het interview. Desondanks is er een kans dat de respondenten sociaal wenselijke
antwoorden hebben gegeven. Dit heeft invloed op de betrouwbaarheid van de resultaten.
Perspectieven
Er vond weinig brontriangulatie11 plaats in het onderzoek. De interviews zijn gehouden met de
respondenten omdat zij het meeste kunnen vertellen over hun ervaringen en belevingen.
Daarnaast hadden ook de begeleiders van school, thuis of werk geïnterviewd kunnen worden,
maar gezien de beperkte tijd voor het onderzoek is ervoor gekozen om het onderzoeksgebied in
te kaderen. Het interviewen van de begeleiders had een positieve bijdrage kunnen leveren voor
de validiteit en betrouwbaarheid. Op de werkplekken waar de respondenten geïnterviewd zijn
waren ook begeleiders aanwezig. Er zijn een aantal kleine gesprekjes gehouden met deze
begeleiders. De begeleiders reageerden enthousiast op het onderzoek en benoemden ook waar
zij zelf tegen aan liepen op hun werkplek. Deze resultaten zijn niet meegenomen in het
onderzoek omdat de hoofdvraag gericht is op de belevingswereld van de jongere.

11

Brontriangulatie betekent dat er data is verzameld vanuit verschillende bronenn, zoals
leerlingen, ouders, opdrachtgevers en organisaties (Donk & Lanen, 2011).
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Coderingen
Doordat gebruik is gemaakt van coderingen kan het zijn dat bepaalde narratieven ontbreken in
de gereduceerde data. Dit is zoveel mogelijk ondervangen door de analysesets zo zorgvuldig
mogelijk samen te stellen middels een iteratief proces. Daarnaast is bij de analyse waar nodig
ook aanvullende informatie gehaald uit de ruwe transcripties.
Overgang
Het bleek lastig voor de respondenten om terug- of vooruit te kijken naar de daadwerkelijke
overgang van school naar werk. Hierdoor dekken de resultaten niet volledig de beantwoording
van de deelvraag 1,2 en 4. De respondenten konden wel aangeven hoe ze de voorbereiding op
de arbeidsmarkt vanuit school (hebben) ervaren. Zo is er door veel respondenten verteld over
hun stage, wat een belangrijk onderdeel is van de voorbereiding op de stap naar werk. Ook
konden de respondenten die al aan het werk waren een beeld geven van hoe zij hun werkplek
ervaren. Dit zijn onderdelen die betrekking hebben op de overgang van school naar werk.
Desondanks zou er meer diepgang kunnen komen in het onderwerp overgang.
Respondenten
Twee van de respondenten hadden een dusdanige verstandelijke beperking dat tijdens het
interview bleek dat het erg moeilijk voor hen was om antwoord te geven op de gestelde vragen.
Deze interviews hebben dan ook weinig resultaat opgeleverd.
Bij een andere respondent speelde een taalbarrière een rol. De respondent was afkomstig uit
het buitenland en beheerste de Nederlandse taal niet volledig. De respondent begreep niet alle
vragen of interpreteerde ze op een andere manier. Hierdoor was het niet goed mogelijk om echt
diepgang te krijgen in het interview.
Generaliseerbaarheid
Er is in dit onderzoek gestreefd naar variatiedekkende representativiteit (Smaling, 2009)..
Hiermee wordt bedoeld dat alle variatie van kenmerken bij de respondenten voorkomt die ook in
de gehele doelgroep voortkomt, maar niet in dezelfde getalsmatige verhoudingen (Smaling,
2009). Er zijn in het onderzoek jongens en meisjes meegenomen, als ook allochtone en
autochtone jongeren en de leeftijden van de respondenten liep uiteen van 16 tot en met 22.
Kanttekening hierbij is wel dat de meisjes en de jongeren met een allochtone achtergrond in de
minderheid waren.
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Suggesties voor vervolgonderzoek
Vanwege de beperkte tijd die er was om het onderzoek uit te voeren is er alleen gekeken naar
de beleving van de jongeren. In de resultaten komt naar voren dat de begeleiders een grote rol
spelen in de leefwereld van jongeren. Een logische vervolgstap zou kunnen zijn dat de
begeleiders van jongeren meegenomen worden in het vervolgonderzoek. Door deze
begeleiders te betrekken ontstaat er triangulatie, wat de validiteit van het onderzoek vergroot.
Gezien het feit dat het vervolgonderzoek tot 2018 zal duren, is het aan te raden dat er een
netwerk opgebouwd wordt met verschillende organisaties, waardoor de werving van
respondenten vergemakkelijkt wordt. Daarnaast is het van belang de respondenten, waar
mogelijk, persoonlijk te benaderen. Er is gebleken dat langs gaan bij de jongeren, en daarbij
dus face to face contact hebben, de meeste respondenten heeft opgeleverd.

Aanbevelingen
De jongeren geven aan het gevoel te hebben dat systeemwereld niet goed aansluit. Het is lastig
om puur op basis hiervan concrete aanbevelingen te doen, omdat de perspectieven van de
systeemwereld nog niet in kaart zijn gebracht. Dat dient dus eerst te gebeuren. Op 8 juni wordt
daar, door middel van een netwerkbijeenkomst met verschillende professionals, een start mee
gemaakt. Afhankelijk van de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst zullen onderstaande
aanbevelingen aangepast/aangescherpt moeten worden.
De aanbevelingen bevatten elementen die zijn afgeleid van de resultaten. Deze elementen
zouden meegenomen moeten worden in het formuleren van concrete aanbevelingen.
•

Begeleiders inzicht geven in de leefwereld van de jongeren.

•

Begeleiders handvatten geven om de begeleiding (beter) aan te kunnen laten sluiten bij
de leefwereld van de jongeren.

•

Jongeren inzicht geven in de systeemwereld die betrekking heeft op hun situatie om de
zelfstandigheid van de jongeren te bevorderen.

•

Samenwerking tussen verschillende organisaties die betrokken zijn bij de jongeren
versterken, zoals school, werk, stage en woonbegeleiding versterken.
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Bijlage I Projectgroep
Projectgroep
1. Daniëlle Damoiseaux
2. Bea van Bodegom
3. Joos Meesters
4. Eric Jansen
5. Levi van Dijk
6. Luuk Samsom
7. Fieke Hermans
8. Jeanine Velders
9. Cas van Mieghem
10. Carine Schaap

Projectleider (LDVK, Kenniscentrum Han sociaal)
Docentonderzoeker (ergotherapie+ HAN SOCIAAL)
Docentonderzoeker (pedagogiek+ HAN SOCIAAL)
Opdrachtgever (LDVK+ HAN SOCIAAL)
Ervaringsdeskundige
Jongerenwerker bij Tandem Welzijn
Flexwerker (afgestudeerd opleiding pedagogiek)
Flexwerker (afgestudeerd opleiding MWD)
Student- onderzoeker (pedagogiek)
Student- onderzoeker (pedagogiek)
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Bijlage II Situatie vóór invoering passend onderwijs
Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften werden vroeger in het speciaal onderwijs geplaatst
(Smeets & Rispens, 2008).Tot 1985 groeide het speciaal onderwijs uit tot een gespecialiseerd,
apart onderdeel van het onderwijs. Vanaf de jaren zeventig kwam er echter een verandering in
het beleid. Er ontstonden twijfels over de effectiviteit van speciaal onderwijs en de
stigmatisering van de leerlingen op speciaal onderwijs ging een rol spelen. Vanaf de jaren
tachtig begon de trend om meer kinderen in het reguliere onderwijs onder te brengen. Vanuit
deze inzichten ontstond Weer Samen Naar School (WSNS). Er werden
samenwerkingsverbanden gesloten tussen reguliere scholen en scholen voor speciaal
onderwijs. Het doel was om de deskundigheid in het reguliere onderwijs met betrekking tot het
begeleiden van zorgleerlingen te versterken en het aantal plaatsingen op het speciaal onderwijs
te verminderen (Smeets & Rispens, 2008).
In het voortgezet onderwijs kwamen praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs voor
leerlingen die extra begeleiding nodig hadden (Meijer, 2007). Daarnaast zijn er de scholen voor
speciaal onderwijs, de regionale expertise centra (REC’s). Er was een individuele regeling voor
leerlinggebonden financiering, het ‘rugzakje’, waarmee ouders begeleiding konden inkopen op
een school naar keuze (Meijer, 2007).
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Bijlage III Interviewguide
Gesprek vooraf

Stel jezelf voor.
Via X. heb ik gehoord dat je deel wilt nemen aan het onderzoek
passend onderwijs en passende arbeid. Ik ben blij dat je deel wilt nemen
aan dit onderzoek en hiervoor de tijd wilt nemen.

Voordat we beginnen is het handig dat we wat meer van jou weten.
-

Leeftijd

-

geslacht

-

opleidingsniveau

-

naam

-

telefoonnummer / email-adres

-

culturele achtergrond

Wil jij nog iets weten van ons?
Wanneer kunnen we afspreken?
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Start interview en
kennismaking

Wij zijn blij dat je deel wilt nemen aan dit gesprek over passend onderwijs en passende
arbeid en hiervoor de tijd wilt nemen.
- Heb je van tevoren nog vragen?
- Korte uitleg over jezelf. Wil je nog wat van mij weten?
- Wil je even iets over jezelf vertellen?
- Wat zijn je hobbies?
- Kun je iets vertellen over de plek waar we nu zijn?

Onderwerpen

In dit gesprek gaan we het over een aantal onderwerpen hebben die te maken hebben
met school en werk.

Uitleg over het doel
van het onderzoek:

We gaan een gesprek houden om erachter te komen wat jouw verhaal en ervaringen
zijn over werk en school.
Wij zijn nieuwsgierig naar wat jij te vertellen hebt.

Gegevens worden
anoniem en
vertrouwelijk
verwerkt
Als de respondent wil
stoppen

De gesprekken worden bij meer jongeren uit Nijmegen gehouden. We willen juist van
jongeren horen hoe zij over bepaalde onderwerpen denken om zo inzicht te krijgen in
de belevingswereld van jongeren en advies te geven voor verbetering. Jouw ervaringen
zijn belangrijk bij dit onderzoek. Wij zullen vooral naar jou luisteren.
Bij het uitwerken van de gegevens wordt jouw naam niet genoemd. Zo kan niemand
achterhalen wat jij precies gezegd hebt. Wat jij ons vertelt zal alleen voor het
onderzoek worden gebruikt.
Als jij tijdens het gesprek besluit dat je niet meer verder wilt, dan kun je dat aangeven.
Wij stoppen dan met het gesprek.
Op het moment dat je een vraag hebt of als iets onduidelijk is, geef het gerust aan.

Vertellen dat het
gesprek op band
wordt opgenomen

We willen het gesprek graag opnemen, zodat we nu goed naar jou kunnen luisteren en
niet hoeven mee te schrijven. Later zullen wij dan het gesprek uitschrijven.
Volgens de wet moeten wij jou om toestemming vragen om dit gesprek op te nemen.
Daarom vraag ik je zo meteen, als de band loopt, of je toestemming geeft dat dit
gesprek wordt opgenomen op band.

Vind je het goed dat dit gesprek wordt opgenomen op band?

Uitleggen waarom er
een interviewer en
ondersteuner is

Verschillende
creatieve middelen
om de respondent te
activeren

Respondent kiest zelf
voor een middel.
Geen middel mag
ook.

Ik ga met je in gesprek. X zit er ook bij en zal wat notities maken en letten op de
manier waarop ik interview.
-

Verhaal opschrijven
De metafoor van de koffer (Wat zit er in de koffer? Wat zou je willen dat er in
zit?)
Woordwolk
Tekenen wat je belangrijk vind op school/werk
Tekening van de toekomst
Stukje lopen
Alleen gesprek volgens guide.

Kijk welke vorm het meest aansluit om het gesprek te activeren.
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Introducerende vragen
Check

Startvraag (verplicht
stellen)

Check de gegevens (naam, leeftijd, opleidingsniveau, contactgegevens)
Klopt dit?
Beschrijf even kort wat je doet op school.

Hoe ervaar jij je werk op een schaal van 0 tot 10?
(0 = erg slechte ervaring; 10 = topervaring)
Wat maakt het dat je dit cijfer geeft?

Vragen over de onderwerpen (topics)
Deze vragen stellen als het onderwerp nog niet eerder aan bod is gekomen.
Check tussendoor en aan het eind of alle onderwerpen voldoende behandeld zijn.

Doorvraagvragen:
Werk






Wat vind jij belangrijk op je werk?
Welke succeservaring op je werk is je
bijgebleven?
Waar ben je trots op in je werk?
Wat zou je graag anders zien?
Hoe zoek je naar (nieuw) werk?








Kun je een voorbeeld geven van
zo’n situatie?
Waar denk je aan?
Hoe voel je je daarbij?
Wat doet dat met jou?
Wat roept dit bij jou op?
Wat is typisch zo’n voorval?

Check: Dus als ik het goed begrijpX.?

School




Welke opleiding heb je gedaan?
Wat vond jij belangrijk op school?
Welke succeservaring op school is je
bijgebleven?

Check: Dus als ik het goed begrijpX.?

Ondersteuning

Wie is belangrijk voor jou?
Wie is er trots op jou?
Waar word jij in ondersteund?
Op welke manier ondersteun jij
anderen?

Waar zou jij graag nog (extra)
ondersteuning bij willen?
Check: Dus als ik het goed begrijpX.?



















Kun je een voorbeeld geven van
zo’n situatie?
Waar denk je aan?
Hoe voel je je daarbij?
Wat doet dat met jou?
Wat roept dit bij jou op?
Wat is typisch zo’n voorval?

Kun je een voorbeeld geven van
zo’n situatie?
Waar denk je aan?
Hoe voel je je daarbij?
Wat doet dat met jou?
Wat roept dit bij jou op?
Wat is typisch zo’n voorval?
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Overgang van school
naar werk

Wat betekent werken voor jou?
Wat waren je verwachtingen over de
stap van school naar werk?

Zijn deze verwachtingen uitgekomen?

Hoe was het voor jou om te gaan
werken?

Op welke manier ben jij voorbereid op
werk?

Op welke manier heb jij jezelf
voorbereid op werk?

Wat helpt je daarbij?

Wat werkt je daarin tegen?
Check: Dus als ik het goed begrijpX.?



Hoe ziet jouw droombaan eruit?
In hoeverre sluit je droombaan aan bij
het werk dat je nu doet?

Hoe kun je jouw droombaan (nog meer)
verwezenlijken?

Wat helpt je daarbij?

Wat werkt je daarin tegen?

Op welke manier wil jij je verder
ontwikkelen?
Check: Dus als ik het goed begrijpX.?












Kun je een voorbeeld geven van
zo’n situatie?
Waar denk je aan?
Hoe voel je je daarbij?
Wat doet dat met jou?
Wat roept dit bij jou op?
Wat is typisch zo’n voorval?

Dromen



Afsluiting interview







Kun je een voorbeeld geven van
zo’n situatie?
Waar denk je aan?
Hoe voel je je daarbij?
Wat doet dat met jou?
Wat roept dit bij jou op?
Wat is typisch zo’n voorval?

Wil je nog iets toevoegen aan dit gesprek? Zijn er nog dingen waar we het niet over
gehad hebben, maar die je wel belangrijk vindt om te bespreken?
Wat vond je zelf van het interviewgesprek?
Zou je nog meer willen betekenen voor het onderzoek?
Ken je nog andere jongeren die misschien mee zouden willen doen aan dit onderzoek?

Uitleggen wat het
vervolg zal zijn

Bedanken voor het
interview
Een telefoonnummer
achterlaten

Dit interviewgesprek zal letterlijk uitgetypt worden. Dit zullen we naar je opsturen, zodat
je kan controleren of het klopt. Daarna zal het uitgetypte interview gebruikt worden om
te verwerken in het onderzoek.
De resultaten van alle interviews samen zullen (met weglating van de namen)
gepresenteerd worden tijdens een bijeenkomst, die plaats vindt in (locatie volgt). Zou je
woensdag 18 mei 19.00-21.00 uur vrij willen houden in je agenda? Het is voor ons
belangrijk dat je erbij bent, dus we stellen het zeer op prijs als dat voor jou mogelijk is
Ik wil je graag bedanken voor jouw tijd en jouw deelname aan het onderzoek.
Als je nog vragen hebt, kun je me bellen of mailen (contactgegevens doorgeven).
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Bijlage IV transcriptie
[***, vind je het goed als dit gesprek wordt opgenomen?] Ja, vind ik best. [Fijn.]
[Hey eehm, wij zitten hier op jouw werk bij de motorwerkplaats. Als je een cijfer mocht geven
van hoe je dit werk hier ervaart, van nul tot tien, welk cijfer..] Een zes.[Een zes.]
[Wat maakt dat je het een zes geeft?] Het is chaotisch. Ik vind het een hele chaotische
werkplek,zit weinig ritme in,er zit weinig structuur in,
eeeh de leidinggevende qua dat betreft, ja de ene keer doen ze gewoon goed leidinggeven en
de andere keer denk ik ook wel eens bij mezelf dan zitten ze met z’n allen op kantoor en eeh
dan denk ik ook zitten jullie daar uit de neus te vreten ofzo?
Ja, daarom vind ik het een zes.
[Oké, maar een zes hoor ik in dat er ook wel wat dingen wel, en nu hoor ik je vooral hè
chaotisch, ook wel dingen wel goed zijn.] Ja tuurlijk zij ook dingen wel goed.
[Kan je daar iets over vertellen?] Er zit afwisseling in het werk, je krijgt ook vaak gewoon eigen
projecten. Ja, dat is dan weer goed aan eeh deze werkplek.
[Hoe ziet zo’n project eruit dan?] Dan krijg je een motorfiets of een scootertje of een brommertje
en daar mag je dan zelf het probleem van gaan opzoeken. En eeh waarom loopt ie bijvoorbeeld
niet en wat kan je eraan doen om m wel weer te laten rijden en.
[Oké, en hoe begint dat dan?] Eerst de observatie, wat is er aan kapot, wat moet eraan
gebeuren en natuurlijk ook testen van wat doet ie wel, wat doet ie niet. En daaruit ga je een
schema maken van dat heb ik opgemerkt, dat is kapot, dat moet gemaakt worden, dat moet
besteld worden, dat soort dingen.
[En met wie doe je dat?] Vaak gewoon met een collega die op dat moment eeh met jou mee wil
sleutelen.
[Oké. Eeehm kun je eens vertellen,heb je hier op je werk een succeservaring gehad die jou is
bijgebleven?] (stilte) Ja, dat ik na vier uur door ben gegaan.
[Oké, want dat is..] Dat is voor mij wel een succes dat ik behaald heb.
[Ja, want deed je dat in het begin niet of?] Nou, dat was juist in het begin. Toen ben ik twee of
drie keer doorgegaan na vier uur, dan zaten ze hier in overleg en dan heb ik meer concentratie,
omdat op het moment dat het minder druk is om je heen, je bent lekker alleen bezig. [Ah, wat
goed.]
Dus ja, dat vond ik eerlijk gezegd wel eeh een stuk fijner. [En dan vind je het fijn om vooral
alleen, of dat het wat rustiger is, hoor ik je zeggen.] Ja, dat sowieso, dat het een heel stuk
rustiger is. Je hoort veel minder om je heen, je bent lekker een beetje met je eigen ding bezig
en eeh.
[Want hoe is dat dan als je, als het druk is hier?] Als het druk is hier, dan is het heel chaotisch.
Je hoort overal alles en
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[En hoe vind je dat als je hier aan het werk bent als het druk is?] Helemaal niet fijn. [Nee]
[want hoe zou je het wel willen zien?] Meer gestructureerd en minder chaotisch.
[En wat bedoel je met gestructureerd?] Dat er gewoon meer structuur in het werk zelf zit.
Dat je ook gewoon bijvoorbeeld met twee mensen aan een vast project gaat werken totdat dat
klaar is en niet dat je de ene dag met Pietje staat te werken en de andere dag met Klaasje weet
je wel. [Ja]
[want als je zo’n project opstart dan is het niet zeker met wie je dat helemaal gaat doen?] Nee.
[Oké. En je geeft eigenlijk aan ik zou het fijn vinden als ik dan met Pietje begin dat ik dat ook
met Pietje af zou kunnen sluiten?] Ja. [Oké]
[En eehm qua begeleiding hier, want *** is hier, *** is hier volgens mij het hoofd he?] *** die zit
alleen maar op kantoor. En als er iets moet besteld worden dan ben je twee weken verder.
[Kun je daar wat meer over vertellen?] Ja, dat is eehm. Bij een normale werkplaats, als je dan
bijvoorbeeld zegt er moeten nieuwe remschijven besteld worden, dan zit er gelijk iemand achter
zijn computertje die gaat remschijven opzoeken van het juiste type en noem het allemaal maar
op en het wordt gelijk besteld en het is dezelfde week is het nog binnen.
Maar hiero als je naar iemand toeloopt van eeh er moet een remschijf besteld worden, dan is
het gelijk van ja zullen we zo wel even kijken en daar begint het al mee. Met zo ff kijken. En dan
twee weken later dan ga je naar de leidinggevende toe waaraan je dat hebt gevraagd of je gaat
naar *** zo van luister eens is die, zijn die remschijven al besteld? Dan is er nog steeds niks
gedaan.
[En wat, wat vind jij daarvan?] Ik vind het onlogisch. Je moet gewoon verder kunnen met je werk
en als er iets besteld moet worden moet daar niet zo langdradig over gedaan worden. [Ja]
[want wat doet het met jou als jij niet verder kan met je werk?] Dan raak ik in de war. Dan raak
ik ook een beetje gestrest en alles want ja op een gegeven moment weet je niet hoe je verder
moet, maar je hebt voor jezelf dan al een heel schema uitbedacht van oké moet ik eerst dat,
dan dat, dan dat en dan gaat dat tweede niet door en dan is het gelijk van ja kut weet je, hoe
moet ik nou verder?
[En je zegt, je raakt gestrest en in de war en hoe, hoe kan iemand aan jou merken dat je
gestrest en in de war bent?] Ik ga rondjes lopen. Ik ga de hele tijd rondjes lopen. Ik ben niet
meer met mijn werk bezig.
[En wat gebeurt er als jij rondjes gaat lopen?] Ga ik eens overal en nergens een beetje
rondkijken en eeh beetje uit mijn neus zitten vreten.
[En wat doen ze dan hier eeh op het werk daaraan?] Ja, dan proberen ze mij wel weer aan het
werk te krijgen natuurlijk. Ja, negen van de tien keer lukt dat niet.
[Want hoe proberen ze dat dan?] Door mij opnieuw te motiveren van ja ga anders daarmee
verder en dan kun je dat en dat en dat doen, maar ja maar in mijn hoofd klopt dat niet. Eerst
moeten die remschijven, dan kunnen we verder.

56

[Ja, oké en eehm want dan hebben we het over laat maar zeggen de eeh wat zij, zij proberen
jou te motiveren op dit vlak]
[wat doen zij verder nog om jou te motiveren?] Niet veel.
Als ik eerder naar huis wil, ga ik eerder naar huis.
[Want hoe gaat dat dan als je eerder naar huis wil?] Dan loop ik naar *** en dan zeg ik, ga
eerder naar huis. En dan wil hij wel een klein gesprekje natuurlijk, waarom ik naar huis wil, maar
hij laat me voor de rest ook gewoon gaan.
Als ik dat bij een gewone werkgever zou doen, dan is dat twee keer en ik ben ontslagen. [Ja, ja]
[en je zegt wel *** wil dan nog wel een klein gesprekje. Hoe gaat dat gesprekje dan?] Ja,
meestal om de reden waarom ik naar huis wil. Ja meestal, ja ik vind het (lacht) geen goede
redenen die ik opgeef ofzo, maar ja.
[Want wat is een reden die je op zou kunnen geven?] Bijvoorbeeld mijn vader is jarig. Dat heb ik
afgelopen dinsdag dan eeh gedaan. Nou ja en ik vind dat niet echt een goede reden om eerder
naar huis toe te mogen.
Bij een gewone baas hoef je ook niet te zeggen van luister eens ik ga eerder naar huis, want
m’n pa is jarig. Dan zegt de baas ook van nee dat gaat niet, eerst je werk afmaken gewoon tot
het einde van de dag en dan kan je naar je verjaardag toe.
[Ja, hoe zou je het dan graag willen zien?] Dat er, dat er wat strenger wordt omgegaan met de
regels. Dat de regels wat meer gehandhaafd worden.
[Want welke regels zijn daarover?] Nou ja, je werkt gewoon van negen tot vier.
Hele hoop mensen die komen ook pas een keertje rond een uurtje of tien aankakken, heb ik ook
al vaak zat geflikt hier.
[En dan? Als je te laat komt?] Niks. [Dan gebeurt er niks? Hmm ok.]
[Hey want we hebben het nu over hier, op het werk en eehm wat heb jij hiervoor gedaan?]
Hiervoor heb ik stratenmaker gedaan. [Oké, ook als werk? Stratenmaker?] Ja, bij Andre
Weijers. [Hoe lang heb je dat gedaan?] pff, paar maandjes.
[En hoe ben je dan hier terecht gekomen?] Via UWV. OfXWacht ff. Via mijn groep, mijn groep
heeft dat geregeld.
[Waar, wat is jouw groep precies?] Dat is van Pluryn, dat is een zeg maar
zelfstandigheidtraining. Je zit eerst zeg maar in een fasehuis. Dan moet je dan laten zien wat je
allemaal kan en alles en dan kan je doorstromen naar de volgende woonplek, dat is dan meer
zelfstandigheid.
[Oké, en daar zit jij nu dan?] Ja. [Oké]
[en jouw groep heeft eeh heeft voor deze voor dit werk gezorgd.] Ja, voor zover ik weet wel. [Ja]
[heb je een idee hoe dat gegaan is?] Nee. [Nee? Want dat kreeg je te horen ofzo? Of hoe?] Ja,
ik kreeg te horen dat ik hier mocht gaan kijken
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en het eerste wat er door m’n kop heen schoot was ja leuk, ik kan sleutelen, dat vind ik mooi.
Ja, dan kom je eenmaal hier en dan werk je er een tijdje en dan denk je ook bij jezelf van jaaaa
is allemaal achter de ellebogen. [Wat is er achter de ellebogen?] Ja, gewoon doen en laten hier.
De ene zegt dit, de andere zegt dat, de andere zegt zus, de andere zegt zo. Op een gegeven
moment krijg je ook geen hoogte meer van die mensen. [Ja]
[dus dat komt eigenlijk dan ook weer neer op die structuur die je dan mist, begrijp ik?] Ja.
[Wat had je van tevoren dan voor beeld van hier werken?] Ik dacht oh mooi, ik kan eindelijk
gaan sleutelen, ik kan gaan doen wat ik leuk vind. En ik had er ook heel veel plezier in, in het
begin.
Het werk zelf, inhoudelijk is superleuk.
Alleen de mensen die er zitten dan denk ik bij mezelf van ja, die sporen allemaal niet.
In die zin, ik spoor zelf ook niet, maar.
[Maar hoe ziet jouw toekomstdroom er dan uit?] Mijn toekomstdroom? Dat ik hier weg ben, en
dat ik gewoon een vast inkomen heb, en vast werk, een eigen huisje, vriendin met een kindje.
[hmhm en qua werk, want je zegt dan wil ik werk hebben, wat voor werk zou je willen gaan
doen?] Sleutelen. Automonteur, het liefst. [Automonteur, oké]
[Maar en hier zijn jullie bezig met?] Motoren, scooters en brommers, vooral tweewielige
voertuigen.
[Oh ja, ja, dus er komen geen auto’s binnen hier? Nee] Ja, af en toe een brommobiel. [Dat is
met drie wielen? Of?] Nee, nee een brommobiel dat is zeg maar een mini-autootje. [Oh, is dat
zo’n kleine, zo’n klein autootje?] Ja, die staat hier verderop op de parkeerplaats staat er ook
eentje, dat is zo’n 45 kilometer autootje. [Oja.] Dus ja die komen hier dan ook af en toe binnen
en dat is op zich nog wel grappig om aan te werken. Als zo’n dingetje hier binnen staat dan ben
ik de eerste die erom heen hangt om te kijken oké wat is het probleem, waarom doet ie het niet
en eeh.
[Hey en heb je enig idee, want je wil dus eigenlijk graag met auto’s eeh, aan auto’s gaan
sleutelen. Heb je een idee hoe je daar zou kunnen komen?] Nee.
Ja of hetzelfde werk als m’n vader. [En wat doet je vader?] Lozeman tuinmachines. Dat is een
bedrijf in Elst, die doet eeh, die is gespecialiseerd op tractoren, maaimachines, noem het
allemaal maar op, allemaal voor de bosbouw en landbouw.
[Oké, want met wie heb jij het wel eens over werk?] Met m’n vader. En met groepsleiding
natuurlijk.
[En eehm, want je geeft aan ik wil graag automonteur worden, maar je hebt nog niet, wat ik
ervan uit begrijp is dat je nog niet eeh heel duidelijk hebt hoe je daar zou kunnen komen.] Nee.
[Wie zou je daarbij kunnen helpen?] Ik denk ***, als hij tijd heeft, als hij een keertje niet op
kantoor zit te babbelen.
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En ik denk ook wel eeh mijn groep, dat mijn groep mij daarbij kan helpen. [Oké, en met de
groep bedoel je dan de begeleiding van de groep?] Ja.
[En wat zou je daar zelf in kunnen doen?] Ik denk gewoon vacatures afgaan. En met het UWV
in gesprek gaan.
[Ja, want hoe ziet jouw eeh wat voor opleiding heb jij gevolgd?] Hovenier. [Hovenier, oké. Dat is
weer heel wat anders.] (lacht) Ja,
maar dat vond ik alleen maar leuk omdat ik de hele dag op een trekker mocht rijden.
[(lacht) oké, want waar heb je dat gedaan?] In de bij het Bijbels openluchtmuseum, op de Heilig
Landstichting. [Oké, dat is een mooie locatie zeg!] Hele mooie locatie.
Moesten we alles onderhouden, ook het park. [Zo, daar gaat veel werk in zitten denk ik.] Ja.
Maar ik mocht daar de hele dag op maaimachines en trekkers rondrijden (lacht), dus dat vond ik
al lang leuk. [(lacht) Ja, dat kan ik me voorstellen. Oké. Ja en dat was dus, daar heb je jouw
school gedaan die hovenier eeh opleiding.]
[Dan ga ik ook even de switch maken naar hoe dat was. Kun je daar iets meer over vertellen
nog? Van he je kon op trekkers rondrijden, maar wat deed je verder?] Ja, snoeien, maaien,
bladafval opruimen.
[Hmhm en was dat dan je stage daar of was dat ook echt de opleiding die daar zat?] Nee, dat
was echt de opleiding.
En als stage moest ik natuurlijk wel naar verschillende stagebedrijven, maar dat heb ik niet
volgehouden. Dus ik ben daar van afgeschopt.
[Hoe komt dat dat je dat niet volhield?] Ik had er geen motivatie voor. Het was inhoudelijk was
het ook helemaal geen leuk werk. Dus ja, dan ben ik iemand, dan ga ik ook echt niet meer
werken. Als het werk niet leuk is, dan heb ik er zelf geen plezier in. [Ja]
[en toen ben je er, je zegt afgeschopt?] Ja.
[En toen?] Ja, toen heb ik eeh tijdje thuisgezeten en ja eeh
Andre Weijers was dan één zo’n eeh stage wat dan uit kon draaien op werk.
En ik heb stage gehad bij Van Gelder, dat is een grondverzetbedrijf, dat is ook met allemaal
zware machines.
En ik heb bij Lutteveld gewerkt, gebroeders van Lutteveld. Dat is kabels leggen. Onder de grond
en alles, van die hoogspanningskabels en glasvezelkabels, noem het allemaal maar op.
Maar dat was allemaal wek waarvan ik dacht van weet je ik word als slaafje gebruikt en ik kan
voor de rest niks doen.
[Want wat had je daar graag willen doen?] Ja eeh ik eeh wil graag wel actiever bezig zijn. Niet
alleen maar labeltjes plakken, maar ook een keer de kabels zelf eeh trekken weet je wel. Of
afslijpen, ofX [Ja, dus zelf bezig zijn?]
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[Want hoe hoe ging dat nu dan?] Ik kreeg een eeh emmer met allemaal van die labeltjes en dan
moest ik om de vijf meter moest ik een labeltje er omheen ratsen. Ja en dat stond ik de hele dag
te doen, met die kabels.
[En wat vond je daarvan? Dat je dat moest doen?] Ik vond het helemaal niks. [Hm hm]
[en je geeft aan dus die stages heb je niet afgemaakt. En hoe hoe heb jij je opleiding afgerond
dan?] Ik heb ‘m niet afgerond, ik heb ook helemaal geen diploma gekregen, niks. [Oké, dus
daar ben je mee gestopt?] Ja.
[Hey en hoe heeft school gereageerd, als je als jij , he dan had je een stage en dat liep niet, en
dan werd je er afgeschopt. Hoe reageerde school daar op?] Ja, school vond dat niet leuk, die
zeiden gewoon dat ik mijn stages moest volgen en toen heb ik ook al uitgelegd, als het werk
inhoudelijk niet leuk is, dan ga ik ook niet met plezier naar mijn werk en ik vind wel dat is één
ding wat je moet hebben, plezier in je werk.
[En wat deed school er dan aan om jou te motiveren?] Die gingen op zoek naar andere
stageplekken. [Dus die gingen kijken naar andere mogelijkheden?] Ja. [Oké,]
[en heb je het op school ook wel eens over gehad eeh zij hielpen je mee om te kijken naar een
stageplek. Heb je het ook wel eens over gehad wat je na de opleiding zou gaan doen?] Ja, daar
heb ik het over gehad. Ik wou graag in de land- en tuinbouw. Beetje de hele dag op die grote
machines rondrijden, beetje boerenlandschappen afgaan en eeh ja dat is nog steeds mijn
droombaan.
[Ja en eeh wat deed school daarmee?] Ze wouden mij op laten gaan voor het trekkerrijbewijs,
zodat ik in elk geval een opstapje had naar een loonwerkersbedrijf die gespecialiseerd was in
dat soort dingen dan. Maar ja dat trekkerrijbewijs was zo dusdanig duur en ik heb maar een
kleine uitkering en omdat er nog meer dingen betaald moesten worden kon ik dat niet hebben.
Dus ja toen gingen ze maar op zoek naar stages die er een beetje op leken, maar eeh. [Oké, ja
dus je kon je trekkerrijbewijs kon je dan niet halen, maar dan probeerden ze iets soortgelijks te
vinden waar je dan in ieder geval wel dat soort dingen kon gaan doen.]
[En qua eehm begeleiding op je stage?] Begeleiding die deed ook helemaal niks, die zaten de
hele dag in dat kantoor.
[Wat had je graag gewild dat ze zouden doen?] Dat ze me een beetje aanstuurden. Niet dat ik
elke keer terug hoef te lopen van ik ben daarmee klaar, wat kan ik nou gaan doen? Gewoon dat
ze me een bepaalde planning geven; dit dit dit moet je doen, kijk zelf maar in welke volgorde je
het doet. Of een bepaalde volgorde er in stellen. En dat ik gewoon een beetje de hele dag aan
het werk kan, niet dat ik steeds naar een leidinggevende toe moet van om te vragen wat ik nou
weer kan gaan doen. [Ja. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstelen. Dat hoor ik ook wel terug in
je hele verhaal. Dat je dat fijn vindt als er structuur is.] Ja
[Ja, en dat je graag bezig bent.] Ja, [Dat je het gewoon fijn vindt om bezig te zijn. Ja, dat is ook
wel een hele mooie eigenschap.]
[Hey en eehm we hadden het even over school nog en eehm je benoemde ook nog dat je laat
maar zeggen bij Pluryn woont nu hè? En dat je daar ook begeleiding krijgt en eehm dan zijn wij
eigenlijk wel benieuwd, wat doet die begeleiding voor jou?] Die begeleiding die zorgt onder
meer dat ik een werkplek heb, althans net zoals dit gewoon, dagbesteding heb.
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Die zorgen dat ik zelfstandiger word, die stellen bepaalde regels op en bepaalde doelen stellen
ze op. Daar moet ik m’n eigen dan aan houden en bepaalde doelen die moet ik dan voltooien
om weer een stapje verder te kunnen komen.
[En hoe worden die doelen opgesteld?] Gewoon in overleg. Dat heet een ip-bespreking, dat is
een bespreking daar stellen ze een plan samen van oke hoe is het tot nu toe gegaan en wat
moet er nog veranderd worden en wat voor een doelen zijn er nog te behalen voor jou en dan
na zo’n gesprek wordt er een heel plan uitgetypt en eeh. [Dan ga je daar de aankomende tijd
weer mee bezig?] Ja.
[Hey en je benoemde ook dat je een uitkering hebt. Kun je daar wat meer over vertellen?] Ja, ik
heb een uitkering van de UWV, Wajong uitkering. [Oké, een Wajong uitkering.]
[En en eeh, want je zat te twijfelen of het UWV of Pluryn je laat maar zeggen hier aan deze
werkplaats eeh had geholpen. Eeh wat eeh heb je of wat doet het UWV nu voor jou?] Voor
zover ik weet zie ik er niks van wat ze voor mij doen dus.
[Hmhm, heb jij een contactpersoon?] Ja.
[En hoe gaat dat met die contactpersoon?] Heb ik bijna nooit contact mee. Komt maar heel
zelden een keertje voor dat ze iets van een mailtje stuurt ofzo.
[Oké, dan hebben jullie contact via de mail?] Ja.
[Oké, want eeh en die Wajong. Sinds wanneer heb je een Wajong uitkering?] Sinds mijn 18e.
[Ja, sinds je 18e, dus dat is een paar jaar nu.]
[En toen jij je Wajong uitkering aanvroeg eehm zat er toen iets van ondersteuning bij?] Volgens
mij niet. [Niet dat jij gemerkt hebt in ieder geval dan?] Nee, niet dat ik gemerkt heb. [Oké,]
[nee want we horen wel eens dat er bijvoorbeeld een jobcoach is of dat er vanuit het UWV, dat
er mensen zijn die die die iemand helpen om aan werk te komen. Dus ik was benieuwd of dat
misschien bij jou ook aan de orde was.] Zou het bij god niet weten. [Geen idee? Nee dat is ook
goed, dat is ook prima. Eehm ik ga eventjes kijken. (stilte)]
[Hey als we nog even terugkomen op jouw op jouw droombaan hè. Want je zei dat is eigenlijk
toch dan wel in eehm in hoe moet ik dat zeggen de eeh sector van eeh landbouw, zeg ik dat
goed?] Ja. [Ja]
[en eehm, we hebben het er ook al over gehad met wie jij dat zou kunnen bespreken, maar wat
zou jou helpen om die stap of in ieder geval om daar te komen?] M’n trekkerrijbewijs halen. Dat
is sowieso stap één,
want als je een trekkerrijbewijs hebt dan, dan ben je interessant voor de mensen.
En natuurlijk het juiste bedrijf vinden.
[En hoe zou je aan zo’n trekkerrijbewijs nu kunnen komen?] Ja, geld opzij leggen.
Het is nu bijna net zo duur als het vrachtwagenrijbewijs. [Want hoe duur is dat?] Paar duizend
euro. [Pfoe! Zo!]
Althans, wat ik heb begrepen. Of het helemaal klopt weet ik natuurlijk ook niet.
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Want eerst toen ik hem kon halen was die 165 euro en dan heb je met examens en alles erbij
en nou schijnt het toch een heeeel stuk duurder te zijn. [Ja nou poe! Inderdaad als je het over
een paar duizend euro heb, is wel een groot verschil met 165 euro.] Ja,
maar dat komt omdat het levensgevaarlijk is weet je. Er zitten jochies van zeve.. van eeh 14 die
zitten al in zo’n grote kolossale machine, weet je. Dat gaat gewoon helemaal nergens meer
over. [Nee, dat gebeurt volgens mij ook vooral op het platteland enzo hè?] Ja, dan zie je jochies
van 14 in een X. rijden van ik weet niet hoeveel honderd pk en eeh. [Ja.]
[Dus eeh ja wat ik eruit begrijp is dat het probleem nu vooral in het geld zit dan?] Ja,
ik sta ook onder bewind. [Oké, en wat houdt dat precies in?] Die beheren mijn geld en dan krijg
ik een bepaald bedrag per week wat ik dan kan uitgeven en van de rest worden mijn schulden
betaald en eeh regelingen getroffen.
[En hoe vind je dat?] Ik vind het klote.
[Wat vind je er klote aan?] Ik heb geen zeggenschap meer over mijn eigen geld.
[Wat zou je dan anders doen als je wel zeggenschap zou hebben over je eigen geld?] Dan zou
ik sowieso zorgen dat ik niet meer in de schulden kom.
Maar ik heb vanaf mijn 18e eigenlijk helemaal niks betaald. Geen zorgverzekering, helemaal
niks. [En daar zijn de schulden vandaan gekomen of?] Ja
en natuurlijk rondrijden onverzekerd en zonder rijbewijs op scootertjes. Ik rij graag rond op
scootertjes en brommertjes en ja een rijbewijs is duur en dan zoek je het op een andere manier.
Dan schaf je maar een scootertje aan, zet je op je naam en dan rij je onverzekerd, zonder
rijbewijs rij je rond op een opgevoerde scooter. [Ja, oké]
[dus er zijn een aantal schulden waardoor je nu onder bewindvoering staat en heb je ook een
idee hoe lang je nog onder bewindvoering zal staan?] Nee,
ik heb er zelf ook helemaal geen inzicht in. Ik heb wel vaker gevraagd om een opgaaf weet je
wel om eeh om te kijken van eeh oké wat zijn mijn schulden, wat is er allemaal al afbetaald en
hoelang moet ik nog onder sbb blijven, maar ja daar krijg ik allemaal geen hoogte van.
[En eeh eeh hoe komt dat dan?] Ja, ik vind sbb een beetje laks. Met gegevens.
[Dat is het bedrijf waarbij je onder bewindvoering staat?] Ja stichting beheer bewonersgelden.
[Oké]
[en hoe heb jij contact met hun opgenomen?] Dat heb mijn groep gedaan.
Omdat mijn groep ook zag dat ik heel diep in de schulden zat, ik had een paar duizend euro
schuld en om te zorgen dat ik niet nog verder in de problemen zou komen hebben ze zo’n
bewind aangevraagd.
Ja en daar heb ik toen mee ingestemd omdat ik zelf nooit van mijn schulden af zou kunnen
komen, uit m’n eigen. En daar zit ik nou, bijna een jaartje zit ik onder bewind. [Oké.]
[Waar zou jij inzicht in willen krijgen dan?] In wat er allemaal al afbetaald is en hoe hoog mijn
schulden nou nog zijn. [Ja, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen dat je daar wel een beetje
van op de hoogte gehouden wil worden. Ja. Ja. Oké.]
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[Wat ik dus begrijp is dat eehm als we het hebben over jouw droombaan dan zou je eigenlijk het
liefst weer de landbouw ingaan, maar eigenlijk wat het meest tegenzit is dat je nog geen geen
trekkerrijbewijs hebt en die heel duur is.] Ja.
[En heb je het er wel eens met *** over gehad?] Nee, omdat ik ook denk dit is een hele andere
tak van werk en ik denk dat *** daar niet echt veel verstand van heb.
[Zou het helpen om eeh om met *** daarover in gesprek te gaan? Zou je dat iets kunnen
brengen?] Ik weet het niet, kleine kans denk ik. [Oké. ]
[Want wat voor dingen bespreek je wel met ***? Dan hoef precies te vertellen hoor, maar,] Als ik
eerder naar huis toe wil
en ook eeh bepaalde problemen die ik met groepsleidingen heb, die bespreek ik ook met ***.
Als die tijd heeft. Wanneer die eindelijk tijd heeft om met mij te babbelen. [Ik merk aan je dat je
dat dat laat maar zeggen een punt is hè? Dat dat er weinig tijd is om even met elkaar echt een
gesprek aan te gaan.] Ja.
En ik snap ook wel *** is ook een drukke man, hij heeft een bedrijf te onderhouden en alles en
hij moet klanten werven, hij moet zorgen dat er nieuw vlees binnen komt en ja snap ik op zich
allemaal wel,
maar ik denk ook bij mezelf je moet wel een beetje oog hebben voor je werknemers. [Ja,]
[en wat doe jij er aan om eeh om in gesprek met *** te kunnen?] Ik maak op mijn groep maak ik
al een afspraak met groepsleiding, dat ze bellen voor een gesprek in te plannen en dan ga ik
hier op gesprek op een bepaalde dag om een bepaalde tijd. [Oké, dus dat wordt dan ook echt
ingepland? Oké.]
[Ik ga heel even kijken of wij nog eeh of we. Je hebt heel veel verteld, maar even kijken of we
iets missen.] Oh ja hoor doe maar, lekker rustig aan, ik heb geen haast.
[Ja, waar ik misschien nog wel benieuwd naar ben, want we hebben het natuurlijk al over
bepaalde mensen gehad, je vader is belangrijk voor je, tenminste daar praat je veel mee over
het werk hè?] Ja.
[En eehm met je woongroep heb je het er ook wel eens over.]
[Eehm wat zou jij nog aan extra ondersteuning willen?] Dat weet ik niet.
[Lastige vraag.] Hele lastige vraag. [Ja, dat snap ik. Maar dat is ook goed, dat is ook prima hoor,
als je er geen antwoord op hebt]
[maar eh. Heb je zelf nog iets wat je graag delen graag zou willen delen met ons, wat je zou
willen vertellen?] Tsja, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik zeg altijd stel maar vragen, dan krijg je
vanzelf antwoord.
[Eh dan ben ik nog wel benieuwd wie eehm, wie is er trots op jou?] M’n vader.
[Kun je daar iets over vertellen? Hoe je dat heb gemerkt of?] Ja, ik heb altijd een speciale band
met m’n vader gehad.
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Met m’n moeder heb ik helemaal niks. M’n moeder is een junkie. Dus ja, daar heb ik sowieso
helemaal niks mee.
Ja en m’n vader en m’n vaders nieuwe vriendin dan, ja die steunen mij wel waar het kan en eeh
die geven mij ook goede raad en noem het allemaal maar op.
[En hoe is dat?] Ja, dat vind ik wel fijn.
[Waar steunen ze jou in dan?] In mijn doen en laten. Ze zorgen dat ik op het rechte pad blijf. Dat
ik niet de criminaliteit in ga en dat ik niet aan de drugs ga en
[En hoe doen zij dat dan?] Door mij te motiveren om er vanaf te blijven. Ze nemen ook elke keer
m’n moeder als voorbeeld, dat vind ik wel grappig.
M’n moeder is door de drugs helemaal naar de klote gegaan. [Dat is heftig.]
En m’n zusje is zwanger. Net 18. Althans, sinds 24 april. Dit jaar wordt ze 19. Ze is al zwanger.
En dat vriendje van d’r die staat totaal niet voor haar klaar. [Ja, dus dat is eeh dat is lastig]
Ik mag dat vriendje ook niet zo. Als die hier zou komen met zijn auto dan trek ik m de auto uit en
dan rij ik m over met zijn eigen auto. Althans zo denk ik hè. Het is niet dat ik het ook echt ga
uitvoeren, want dan krijg ik allemaal problemen met politie en noem het allemaal maar op en dat
wil ik allemaal ook niet. [Oke]
[maar als we nog heel even terug komen op eeh want we waren bij je vader he, over dat je
vader belangrijk voor je is en dat je vader ook wel trots op je is.]
[Zijn er heb je nog een idee of er andere mensen trots op je zijn?] Nee.
[Nou volgens mij hebben wij heel veel gehoord van jou. Dus gaan we de recorder even
uitzetten.]
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Bijlage V Codelijst
Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief, Kenniscentrum HAN SOCIAAL, versie 3
codeerinstrument

Analyse instrument
Het instrument bevat drie categorieënsystemen, of clusters van categorieën. Het eerste
categorieënsysteem betreft inhoudsdomeinen voor kwaliteit van leven, oftewel categorieën van
het ‘WAT’: waar gaat de opmerking van de respondent over? Deze inhoudsdomeinen zijn met
name gebaseerd op de levensdomeinen van Schalock en Begab (1990), de classificatie van het
menselijk functioneren ICF (WHO, 2001). Deze categorieën van onderwerpen worden niet
gebruikt als vragenlijst voor de respondent (tijdens de dataverzameling), maar als richtlijn voor
het coderen (na de dataverzameling).
Het tweede systeem gaat over de radius of schaal waar de geïnterviewde, van dichtbij tot veraf,
over spreekt, ook wel aangeduid als het perspectief van de spreker, en de rollen van spreker of
andere actanten in de narratieven. Dit zijn de categorieën van het WIE.
Tenslotte bevat het derde systeem categorieën van de kwaliteit of de modus van het WAT,
namelijk het HOE: is de respondent er positief over of juist negatief, biedt de respondent iets
aan anderen aan, of heeft de respondent zelf juist een behoefte, ziet de respondent het als een
probleem en zo ja welke oplossing ziet de respondent daarvoor? Met deze indeling geven we
aan of de onderwerpen die de respondent noemenswaardig vindt een keuzes, zorgen of
discussiepunten weerspiegelen. Daarnaast wordt ook het gebruik van stijlfiguren geanalyseerd.
Hoe probeert iemand zijn verhaal te verduidelijken? Dit laatste aspect biedt meerwaarde omdat
juist in de wijze waarop iemand zijn taal kiest informatie besloten kan zitten die niet in de
woorden zelf tot uitdrukking komt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van clichématige
uitdrukkingen om commentaar te geven op pijnlijke zaken of taboes (bijvoorbeeld: “ja zo is dat
nu eenmaal”, “je hebt het er maar mee te doen”, “maar ja dood gaan we allemaal”).

Categorieën van het WAT. De categorieën geven aan binnen welk domein van de kwaliteit van
leven het onderwerp van het narratief valt. In feite geeft deze categorie weer waarover de
respondent spreekt.
WAT
1

Categorielabel
Fysieke omgeving

Omschrijving
Fysieke omgeving betreft alle fysieke aspecten in de
omgeving van een geïnterviewde, bijvoorbeeld voorzieningen
of obstakels IN een woning, huisvesting of gebouw
(fysieke toegankelijkheid, grote van een woning,
aanwezigheid badkamer, drempels, etc.), staat van de
woning, obstakels in een straat of bijvoorbeeld het groen of
riolering in een wijk.

2

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van voorzieningen gaat over de vraag in
hoeverre iedereen recht heeft op of van een product of vorm
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van dienstverlening gebruik kan maken. Bv. over de wijze
waarop klanten worden ontvangen door baliepersoneel, of ze
worden bijgestaan bij het invullen van formulieren aan de
hand van een duidelijke handleiding, enzovoort. Het gaat hier
om figuurlijke bereikbaarheid.
3

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid betreft de geografische ligging of afstand tot
gebouwen, voorzieningen of activiteiten, evenals de
vervoersmogelijkheden om hier te komen. Het gaat hier om
letterlijke (fysieke) bereikbaarheid.

4

Sociale relaties
(+ ondersteuning
vanuit het
persoonlijke
netwerk)

Sociale relaties betreft de sociale samenhang, controle,
contacten, of mensen iets voor elkaar over hebben en
vertrouwen tussen mensen binnen één huis (familie en
vrienden), in een straat (buren) of een wijk (alle mensen met
wie men een sociale relatie kan hebben). Tevens valt
hieronder het ‘gevoel’ van mensen ‘er bij te horen’ of de aanof afwezigheid van een sociaal netwerk. Alles wat tussen
mensen gebeurt en als betekenisvol wordt gezien kan hier
onder vallen.

5

Welbevinden:
somatisch

Onder somatisch welbevinden wordt verstaan de uitingen
ten aanzien van de fysieke gezondheid en de lichamelijke
situatie van de geïnterviewden.

6

Welbevinden:
psychisch

Onder psychisch welbevinden wordt verstaan de uitingen
ten aanzien van de psychische en emotionele (stemmings)gesteldheid van de geïnterviewden.

7

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid betreft de mate van (on-)afhankelijkheid
van zorg, service, ondersteuning, begeleiding, of
voorzieningen ten behoeve van beperkingen in het
persoonlijke welbevinden. Bijvoorbeeld ondersteuning door
mantelzorg, professionele zorg, een boodschappenservice,
buurttaxi, strijkwasservice of een aanpassing van een woning
of een rolstoel.

8

Financieel en
materieel
(+
werk(zaamheden))

Concrete of gevoelsmatige uitingen over de financiële en
materiële situatie van de geïnterviewde of zijn/haar
omgeving. Hieronder kunnen vallen inkomen, uitkeringen,
subsidies, persoonsgebonden budget en materiële
bezittingen.

9

Zingeving
(+
toekomstperspectie
f)

Zingeving betekent het zoeken naar of toewijzen van zin,
bedoeling of doel van of aan het leven, grote gebeurtenissen
of activiteiten in het leven. Hieronder vallen ook uitspraken
over levenshouding. Bijvoorbeeld praktiseren van een religie,
lidmaatschap van een vrijwilligersorganisatie, coping van life
events, levensmotto’s.
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10

Gemeenschapsacti
viteiten

Gemeenschapsactiviteiten zijn alle (georganiseerde)
activiteiten welke in een gemeenschap worden georganiseerd
en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (Bingo, Kaarten,
Fanfare, Volkstuin, activiteiten in een buurthuis,
wandeltochten, etc.).

11

Culturele
voorzieningen

Culturele activiteiten of deelname aan cultuur. (zoals
bibliotheek, filmhuis, museum, galerie, et cetera)

12

Commerciële
voorzieningen

Commerciële voorzieningen zijn dagelijkse voorzieningen
in het maatschappelijk verkeer die commerciële diensten of
producten aanbieden zoals winkels en banken.

13

Zorg- en
dienstverlening
(+ ondersteuning
van professionals)

Zorg- en dienstverlening gaan over diensten of producten
die ingrijpen in aspecten van gezondheid en ziekte. Hieronder
wordt verstaan lichamelijke zowel als geestelijke
gezondheidszorg alsook aanverwante paramedische of
alternatieve diensten (zoals bijv. homeopathie)

14

Veiligheid

Veiligheid betekent zowel algemene gevoelens van
veiligheid en/of angst als ook specifieke aspecten van
veiligheid zoals verkeersveiligheid, criminaliteit, (in)stabiele,
(on)voorspelbare omgeving of (on)veilig fysieke inrichting van
de woonomgeving.

15

Persoonlijke
Ontwikkeling
(+ school)

Onderwijs, cursussen, vrijwilligerswerk, beroeps- en
vrijetijdsactiviteiten, omgaan met technologie welke de
geïnterviewde onderneemt of doet in het kader van de
persoonlijke ontwikkeling.

16

Autonomie

Autonomie heeft betrekking op de ervaren mogelijkheden
van mensen om eigen beslissingen in vrijheid te kunnen
nemen (keuzevrijheid, zelfbeschikking).

17

Biografische
informatie

De respondent gaat in op biografische en persoonlijke
informatie zoals leeftijd, aantal kinderen,
achtergrondinformatie over het verleden, hoe lang in X
woonachtig.

18

Overig

Alles wat door de geïnterviewde gezegd wordt, wat niet
geplaatst kan worden in de hierboven genoemde categorieën

Categorieën van het WIE. Hierbij wordt onderscheiden vanuit welk perspectief het WAT moet worden
geïnterpreteerd. De eerste drie rijen gaan over het ruimtelijk perspectief. ‘Woning’, ‘straat’ en ‘wijk’ en
kunnen gezien worden als schaalniveaus, de nabijheid van waar de respondenten het over hebben. De
laatste drie rijen gaan over de verteller en het vertelniveau. Door de inbedding van taaluitingen in
narratieve teksten ontstaan verschillende vertelniveaus. De verteller haalt immers anderen aan, die op hun
beurt weer een ander kunnen citeren. Daarnaast is de identiteit van degene die spreekt van belang. Er zijn
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vertellers die niet alleen als verteller optreden, maar tevens zelf deel uitmaken van het verhaal; dat is
zeker bij narratieve interviews het geval. Dit onderscheid wordt aangegeven met de categorieën
‘eigen’,‘naasten’ en ‘veraf’.
De auteur van de tekst is altijd de respondent zelf, deze vertelt immers. De respondent kan echter
fungeren als verteller van zijn eigen of andermans verhaal. Ten aanzien van de categorieën 1, 2 en 3: het
gaat hier om het perspectief, vanuit welke positie spreekt de verteller. Ten aanzien van de categorieën 4, 5
en 6: het gaat hier om de relationele aspecten, presenteert de verteller zichzelf als de centrale figuur
(primaire verteller), of een naaste of een derde (secundaire verteller). Ten aanzien van de categorieën 7
t/m 12: deze labels geven de rolinvulling van de verteller weer, welke kenmerken worden het centrale
personage toegedicht.

WIE
1
2

Categorielabel
Woning
Straat

3
4
5

Wijk
Eigen
Naasten

6

Derden

7

Machthebber

8

Onderdaan

9
10
11

Helper
Tegenstander
Actief

12

Passief

Omschrijving
Eigen woning, wooneenheid
Straat, omvat verscheidene wooneenheden ook op te vatten als gang of
galerij in een flat/complex
Wijk, omvat verscheidene straten ook op te vatten als buurt of complex
De geïnterviewde spreekt over/namens zichzelf
De geïnterviewde spreekt over/namens directe familie en buren,
goede vrienden
De geïnterviewde spreekt over/namens een abstracte ander, zoals
‘jongeren’, ‘ouderen’ of ‘allochtonen’, niet-bewoners, of een concrete
ander zoals een professional, een buurtbewoner, vrijwilliger
De persoon vanwaaruit gesproken wordt heeft invloed over (zaken in)
de eigen situatie
De persoon vanwaaruit gesproken wordt heeft geen of weinig invloed
over (zaken in) de eigen situatie
De persoon vanwaaruit gesproken wordt helpt of ondersteunt een ander
De persoon vanwaaruit gesproken wordt werkt een ander tegen
De persoon vanwaaruit gesproken wordt neemt initiatief, komt in
beweging of handelt
De persoon vanwaaruit gesproken wordt laat het initiatief bij anderen,
staat stil of staat buiten de handeling

Categorieën van het HOE. Voor de analyse van het HOE is van belang op welke wijze iemand een
uitspraak doet. Het gaat hierbij om wat ook wel genoemd wordt de focalisatie van het narratief, of: hoe
wordt de inhoud in beeld gebracht door de verteller? Dit kan zowel gaan over de mening van de
respondent over het WAT, maar ook over de wijze waarop de taal vorm gegeven wordt in termen van
stijlfiguren en idioom. Bij de eerste twee categorieën gaat het om positieve danwel negatieve geladenheid
of emoties, opgevat als positieve danwel negatieve kwalificaties van het ‘wat’. Bij de categorieën vraag
vs aanbod , probleem vs oplossing, betrokken vs neutraal en conflict vs harmonie is bepalend hoe
iemand het ‘wat’ ziet. Dit zijn zogeheten dichotome paren, maar dit sluit evenwel niet uit dat beide
termen van een paar tegelijk van toepassing zijn op een narratief. De laatste vijf categorieën gaan in op de
diverse stijlfiguren die mensen hanteren om hun verhaal kracht bij te zetten, en geven inzicht in het
gebruik van de taal (dit is voornamelijk van belang omdat hier letterlijk iets anders wordt gezegd dan
eigenlijk wordt bedoeld, zoals bij spot, bijv. “nou dat is lekker!”).
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HOE
1

Categorielabel
Positief

2

Negatief

3
4

Aanbod
Vraag

5

Probleem

6

Oplossing

7

Betrokken

8

Neutraal

9

Conflict

10

Harmonie

11

Beeldspraak

12

Overdrijving

13
14

Cliché
Cynisme

15

Ironie

Omschrijving
de geïnterviewde geeft een positieve kwalificatie over het ‘wat’, of is
tevreden over de kwaliteit van het ‘wat’, vindt het ‘wat’ waardevol, is
trots op het ‘wat’, heeft sympathie voor het ‘wat’
de geïnterviewde geeft een negatieve kwalificatie over het ‘wat’, of is
niet tevreden over de kwaliteit van het ‘wat’, hecht geen waarde aan
het ‘wat’, schaamt zich voor het ‘wat’, heeft een afkeer voor het ‘wat’
de geïnterviewde biedt zelf het ‘wat’ aan, heeft iets bij te dragen
de geïnterviewde heeft behoefte aan het ‘wat’ vraagt ernaar of ervaart
het ‘wat’ als een gemis
de geïnterviewde beschouwt het ‘wat’ als een probleem, of
problematiseert een situatie
de geïnterviewde ziet het ‘wat’ als een oplossing, of oppert een
oplossingsrichting
de geïnterviewde geeft blijk van persoonlijke of emotionele binding
met het ‘wat’ (zowel positief als negatief)
de geïnterviewde geeft geen blijk van betrokkenheid danwel
emotionele binding met het ‘wat’, spreekt op zakelijke wijze over het
‘wat’
de geïnterviewde spreekt over sterk tegengestelde standpunten of
frictie tussen betrokken personen of gebeurtenissen
de geïnterviewde spreekt over met elkaar overeenstemmende
standpunten of kwalificaties van personen of gebeurtenissen of is het
met anderen eens
De geïnterviewde probeert zijn verhaal te verduidelijken door een
vergelijking te maken met iets anders
Om het verhaal kracht bij te zetten maakt de geïnterviewde gebruik
van overdrijving
De geïnterviewde gebruikt afgezaagde uitdrukkingen
De geïnterviewde gebruikt een verbitterde vorm van spot om wat
duidelijk te maken
De geïnterviewde gebruikt een milde vorm van spot, niet kwetsend
bedoeld

69

Bijlage VI Analysesets
Analysesets Van passend onderwijs naar passende arbeid.
1. Wat zijn de behoeftes van de jongeren?
Persoonlijke ontwikkeling x toegankelijkheid x eigen x positief
Persoonlijke ontwikkeling x toegankelijkheid x eigen x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x toegankelijkheid x eigen x neutral
Persoonlijke ontwikkeling x sociale relaties x eigen x positief
Persoonlijke ontwikkeling x sociale relaties x eigen x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x sociale relaties x eigen x neutral
Persoonlijke ontwikkeling x zorg- en dienstverlening x eigen x positief
Persoonlijke ontwikkeling x zorg- en dienstverlening x eigen x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x zorg- en dienstverlening x eigen x neutral
Persoonlijke ontwikkeling x sociale relaties x naasten x positief
Persoonlijke ontwikkeling x sociale relaties x naasten x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x sociale relaties x naasten x neutraal
Persoonlijke ontwikkeling x zorg- en dienstverlening x naasten x positief
Persoonlijke ontwikkeling x zorg- en dienstverlening x naasten x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x zorg- en dienstverlening x naasten x neutraal
Persoonlijke ontwikkeling x sociale relaties x derden x positief
Persoonlijke ontwikkeling x sociale relaties x derden x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x sociale relaties x derden x neutraal
Persoonlijke ontwikkeling x zorg- en dienstverlening x derden x positief
Persoonlijke ontwikkeling x zorg- en dienstverlening x derden x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x zorg- en dienstverlening x derden x neutraal
Persoonlijke ontwikkeling x veiligheid x eigen x positief
Persoonlijke ontwikkeling x veiligheid x eigen x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x veiligheid x eigen x neutraal
Financieel en materieel x toegankelijkheid x eigen x positief
Financieel en materieel x toegankelijkheid x eigen x negatief
Financieel en materieel x toegankelijkheid x eigen x neutraal
Financieel en materieel x sociale relaties x eigen x positief
Financieel en materieel x sociale relaties x eigen x negatief
Financieel en materieel x sociale relaties x eigen x neutraal
Financieel en materieel x zorg- en dienstverlening x eigen x positief
Financieel en materieel x zorg- en dienstverlening x eigen x negatief
Financieel en materieel x zorg- en dienstverlening x eigen x neutraal
Financieel en materieel x sociale relaties x naasten x positief
Financieel en materieel x sociale relaties x naasten x negatief
Financieel en materieel x sociale relaties x naasten x neutraal
Financieel en materieel x zorg- en dienstverlening x naasten x positief
Financieel en materieel x zorg- en dienstverlening x naasten x negatief
Financieel en materieel x zorg- en dienstverlening x naasten x neutraal
Financieel en materieel x sociale relaties x derden x positief
Financieel en materieel x sociale relaties x derden x negatief
Financieel en materieel x sociale relaties x derden x neutraal
Financieel en materieel x zorg- en dienstverlening x derden x positief
Financieel en materieel x zorg- en dienstverlening x derden x negatief
Financieel en materieel x zorg- en dienstverlening x derden x neutraal
Financieel en materieel x veiligheid x eigen x positief
Financieel en materieel x veiligheid x eigen x negatief
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Financieel en materieel x veiligheid x eigen x neutraal
2. Wat zijn dromen, wensen, toekomstbeelden?
Zingeving x eigen x positief
Zingeving x eigen x negatief
Zingeving x eigen x neutraal
Zingeving x eigen x probleem
Zingeving x eigen x oplossing
Zingeving x naasten x positief
Zingeving x naasten x negatief
Zingeving x naasten x neutraal
Zingeving x naasten x probleem
Zingeving x naasten x oplossing
Zingeving x derden x positief
Zingeving x derden x negatief
Zingeving x derden x neutraal
Zingeving x derden x probleem
Zingeving x derden x oplossing
3. Wat is de eigen rol/bijdrage van de jongeren?
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x eigen x positief
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x eigen x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x eigen x neutraal
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x eigen x aanbod
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x eigen x vraag
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x eigen x betrokken
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x actief x positief
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x actief x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x actief x neutraal
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x actief x aanbod
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x actief x vraag
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x actief x betrokken
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x passief x positief
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x passief x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x passief x neutraal
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x passief x aanbod
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x passief x vraag
Persoonlijke ontwikkeling x zelfredzaamheid x passief x betrokken
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x eigen x positief
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x eigen x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x eigen x neutraal
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x eigen x aanbod
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x eigen x vraag
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x eigen x betrokken
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x actief x positief
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x actief x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x actief x neutraal
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x actief x aanbod
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x actief x vraag
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x actief x betrokken
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x passief x positief
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x passief x negatief
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x passief x neutraal
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Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x passief x aanbod
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x passief x vraag
Persoonlijke ontwikkeling x autonomie x passief x betrokken
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x eigen x positief
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x eigen x negatief
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x eigen x neutraal
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x eigen x aanbod
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x eigen x vraag
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x eigen x betrokken
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x actief x positief
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x actief x negatief
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x actief x neutraal
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x actief x aanbod
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x actief x vraag
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x actief x betrokken
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x passief x positief
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x passief x negatief
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x passief x neutraal
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x passief x aanbod
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x passief x vraag
Financieel en materieel x zelfredzaamheid x passief x betrokken
Financieel en materieel x autonomie x eigen x positief
Financieel en materieel x autonomie x eigen x negatief
Financieel en materieel x autonomie x eigen x neutraal
Financieel en materieel x autonomie x eigen x aanbod
Financieel en materieel x autonomie x eigen x vraag
Financieel en materieel x autonomie x eigen x betrokken
Financieel en materieel x autonomie x actief x positief
Financieel en materieel x autonomie x actief x negatief
Financieel en materieel x autonomie x actief x neutraal
Financieel en materieel x autonomie x actief x aanbod
Financieel en materieel x autonomie x actief x vraag
Financieel en materieel x autonomie x actief x betrokken
Financieel en materieel x autonomie x passief x positief
Financieel en materieel x autonomie x passief x negatief
Financieel en materieel x autonomie x passief x neutraal
Financieel en materieel x autonomie x passief x aanbod
Financieel en materieel x autonomie x passief x vraag
Financieel en materieel x autonomie x passief x betrokken

4. Welke mogelijkheden en belemmeringen ervaren de jongeren?
Persoonlijke ontwikkeling x eigen x probleem
Persoonlijke ontwikkeling x eigen x oplossing
Persoonlijke ontwikkeling x eigen x conflict
Persoonlijke ontwikkeling x eigen x harmonie
Persoonlijke ontwikkeling x naasten x probleem
Persoonlijke ontwikkeling x naasten x oplossing
Persoonlijke ontwikkeling x naasten x conflict
Persoonlijke ontwikkeling x naasten x harmonie
Persoonlijke ontwikkeling x derden x probleem
Persoonlijke ontwikkeling x derden x oplossing
Persoonlijke ontwikkeling x derden x conflict
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Persoonlijke ontwikkeling x derden x harmonie
Persoonlijke ontwikkeling x machthebber x probleem
Persoonlijke ontwikkeling x machthebber x oplossing
Persoonlijke ontwikkeling x machthebber x conflict
Persoonlijke ontwikkeling x machthebber x harmonie
Persoonlijke ontwikkeling x onderdaan x probleem
Persoonlijke ontwikkeling x onderdaan x oplossing
Persoonlijke ontwikkeling x onderdaan x conflict
Persoonlijke ontwikkeling x onderdaan x harmonie
Financieel en materieel x eigen x probleem
Financieel en materieel x eigen x oplossing
Financieel en materieel x eigen x conflict
Financieel en materieel x eigen x harmonie
Financieel en materieel x naasten x probleem
Financieel en materieel x naasten x oplossing
Financieel en materieel x naasten x conflict
Financieel en materieel x naasten x harmonie
Financieel en materieel x derden x probleem
Financieel en materieel x derden x oplossing
Financieel en materieel x derden x conflict
Financieel en materieel x derden x harmonie
Financieel en materieel x machthebber x probleem
Financieel en materieel x machthebber x oplossing
Financieel en materieel x machthebber x conflict
Financieel en materieel x machthebber x harmonie
Financieel en materieel x onderdaan x probleem
Financieel en materieel x onderdaan x oplossing
Financieel en materieel x onderdaan x conflict
Financieel en materieel x onderdaan x harmonie
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Bijlage VII Gereduceerde data
2. Wat zijn dromen, wensen, toekomstbeelden?
16 Quotations found for query:
(("zingeving" & "eigen") & "positief")
______________________________________________________________________
P 1: R1 - 1:14 [[En uh je geeft aan van naja i..] (13:13) (Super)
Codes:

[eigen - Family: WIE] [financieel en materieel - Family: WAT] [positief - Family: HOE] [zingeving - Family: WAT]

No memos

[En uh je geeft aan van naja ik wil verder er in komen want wat zou je graag willen gaan
doen?] Ja uh sowieso iets met auto’s ofzo, een autogarage of zoiets. [Uhu in een
autogarage werken.] Ja (stilte). [Uhm, (stilte)

P 2: R2werk - 2:7 [Dus daar ga ik volgende week d..] (7:7) (Super)
Codes:
[derden - Family: WIE] [eigen - Family: WIE] [persoonlijke ontwikkeling - Family: WAT] [positief - Family: HOE] [zingeving Family: WAT]

No memos

Dus daar ga ik volgende week donderdag naar toen en uh dan uh heb ik dan moet ik eerst voor dat ik
donderdag een voorbespreking of op de dag zelf. Dan moet ik even kijken want dan moet ik richting de
autogarage, me voorstellen daar op kantoor zitten, hebben we een gesprek en moet ik een beetje uitleggen
wie ik ben en alles. En hoe ik zelf een beetje in elkaar zit en als dat gesprek goed gaat dan krijg ik
proefdagen. [Proefdagen, ja.] Proefdagen, dan moet ik een paar dagen werken. [Ja.] En als dan zowel de
opleider als ik zie van nou dat gaat best goed [Ja.] dan uh kan ik daar met een paar maanden contract
terecht dan word ik daar aangenomen en dan mag ik daar gaan werken. [Oke.].
P 2: R2werk - 2:60 [[He, en wat vind je van de sta..] (60:60) (Super)
Codes:
[eigen - Family: WIE] [financieel en materieel - Family: WAT] [persoonlijke ontwikkeling - Family: WAT] [positief - Family:
HOE] [zingeving - Family: WAT]

No memos

[He, en wat vind je van de stap die je mogelijk gaat maken naar nieuw werk?] Ja mooi. [Ja.] Ja het is dan
toch weer een opleiding he. Tenminste dan ga ik eerst in de garage werken en als dat goed gaat dan eeh
ja dan mag ik zo’n opleiding volgen en dat duurt dan denk ik twee, drie jaar ofzo als het allemaal goed
gaat. Dan moet ik alles leren, ook theoretische dingen en allemaal dingen, inschattingsdingen
P 2: R2werk - 2:61 [en als dat allemaal goed gaat ..] (61:61) (Super)
Codes:
[eigen - Family: WIE] [financieel en materieel - Family: WAT] [ironie - Family: HOE] [positief - Family: HOE] [zingeving Family: WAT]

No memos

en als dat allemaal goed gaat dan heb ik een erkend diploma, dan ben ik volleerd automonteur en dan ken
ik betaald werk gaan doen, dan ken ik nog een keer terug naar mijn oude school en dan ken ik zeggen
kiek wat ik heb bereikt. [(lacht) Ja, kijk, hier heb ik ‘m.
P 2: R2werk - 2:77 [Hey en eeh we hebben het al ee..] (77:77) (Super)
Codes:

[eigen - Family: WIE] [financieel en materieel - Family: WAT] [positief - Family: HOE] [zingeving - Family: WAT]
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No memos

Hey en eeh we hebben het al een beetje over de volgende stap he, die je misschien gaat maken, wat is
jouw droombaan?] Automonteur. Echt automonteur, het liefst ga ik zo ver studeren dat ik APK meester
ben. Dat lijkt me echt het mooiste om te doen,

P 7: R5 - 7:30 [[IB: Ja, want straks heb je na..] (32:32) (Super)
Codes:

[eigen - Family: WIE] [persoonlijke ontwikkeling - Family: WAT] [positief - Family: HOE] [zingeving - Family: WAT]

No memos

[IB: Ja, want straks heb je natuurlijk examen gedaan en je vertelde al even op de gang van dat
je graag naar het CIOS wil.][R5: Ja klopt.][IB: Waar zit dat dan, dat CIOS?][R5: Papendal,
Arnhem.][IB: Oh ja.][IA: En waarom dan zo graag CIOS?][R5: Ja, uhm, ja, sport en bewegen dat
lijkt me gewoon super leuk.
P 7: R5 - 7:43 [[IB: En jouw droombaan, had je..] (47:47) (Super)
Codes:
[eigen - Family: WIE] [ironie - Family: HOE] [persoonlijke ontwikkeling - Family: WAT] [positief - Family: HOE] [zingeving Family: WAT]

No memos

[IB: En jouw droombaan, had je al even kort over verteld? Hoe ziet dat eruit?][R5: Ja, ik denk
als sportdocent ergens op een CIOS of zo iets. Ja als dat niet lukt ga ik de loterij winnen of zo]
(Gelach) [R5: Nee, ik weet niet. Ja, ik denk echt, ach mijn droombaan. Maar dat, weet ik veel.
Maar dan moet het echt iets heel vets zijn, piloot of zo iets. Maar ja, piloot, dan moet ik echt nog
twintig jaar gaan doorleren of zo en daar heb ik echt geen zin in. Leren vind ik niet erg maar om,
ja, piloot te worden of zo, nee.][IB: Dat is wel heel lang.][R5: Ja, nee. Niet echt voor mij
weggelegd piloot.]
P 7: R5 - 7:45 [[IA: Denk je dat je uhm nou op..] (49:49) (Super)
Codes:
[derden - Family: WIE] [eigen - Family: WIE] [overdrijving - Family: HOE] [positief - Family: HOE] [zelfredzaamheid - Family:
WAT] [zingeving - Family: WAT]

No memos

[IA: Denk je dat je uhm nou op dit moment voorbereid wordt om te gaan kunnen werken
uiteindelijk?][R5: Ja, sowieso. Maar ook gewoon omdat ik zelf nu als best veel zelf werk qua
alles weet je ook wel bijvoorbeeld, ik werk veel met kleine kinderen bijvoorbeeld, bij (***), maar
ook met mensen van mijn leeftijd en dan moet je sowieso wel, ja, anders gedragen. Als je dan
bijvoorbeeld daar bent, en als ik hier ben. Als ik daar ben moet ik alles heel erg lief en zo. Ja je
kan moeilijk tegen die gasten zeggen, ja, je gaat nu springen en als je pijn hebt, dan weet je,
jammer dan.] (Gelach) [IA: Ja, daar hebben kinderen niet zo veel aan meestal.][IB: Heb je wel
verantwoordelijkheid daar!][R5: Ja, groot want ja als je daar weet je, ik ben gewoon de baas
over al die mensen, niet echt de baas maar.][IB: Wel het overzicht.][R5: Ja precies. Als ik daar
bijvoorbeeld de hele dag bier zou drinken, en mensen gaan vallen en weet ik veel en heb je zo
meteen mensen die allemaal klachten en weet ik veel allemaal hebben. Ja. En dan werk ik daar
ook niet meer voor lang denk ik.][IA: Nee, dat denk ik ook niet.][IB: Goed opletten dus.][R5:
Maar het gaat wel goed daar. Dus niet dat ik daar echt op mijn tenen moet lopen of zo. Het is
gewoon echt easy. Ja. Echt leuk. Ja ik doe het daar niet eens omdat ik goed betaald krijg of zo.
Ik vind het ook echt leuk. Ja, als het echt goed betaald is kan ik ook ergens anders gaan
werken.]
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P 9: R7school - Levi POPA - 9:16 [IB waar komt die, waarom is da..] (16:16) (Super)
Codes:
[derden - Family: WIE] [eigen - Family: WIE] [oplossing - Family: HOE] [persoonlijke ontwikkeling - Family: WAT] [positief Family: HOE] [zingeving - Family: WAT]

No memos

IB waar komt die, waarom is dat een zeven en geen tien? of geen 0.] hmm, omdat ik school niks
aan vindt [IB maar toch, waar zit, maar zeven is een voldoende toch?] ja, [IB: waar zit die
voldoende dan in?] dat staat voor dat ik dingen wil leren met een, voor mij toekomst [IB: oké] ja
anders ik nie naar school [IB: oké. goed zo.] [IA: ehm, wat eh, wat vind je nou echt belangrijk op
school?] Eh, dat ik eh, dat ze mij dingen leren wat ik moet leren voor de toekomst later, dat ze
mij helpen om de diploma te halen en eh, om op ROC te komen m'n opleiding te doen wat
nu? [IB: en wat voor dingen, kun je een voorbeeld geven van ehm wat ze jou, wat, eh, wat je
leert hier?] gewoon dat ze me meer leren hoe je met mensen moe omgaan pecies, jou, je
werkhouding [IB: hmmm] zulke dingen. [IB: hmmm] dat eh, op ROC ehm, goed doe, en beter
weet. [IB: hmmm oké]
P 9: R7school - Levi POPA - 9:17 [[IA: Als je kijkt naar eh, eh,..] (17:17) (Super)
Codes:
[betrokken - Family: HOE] [eigen - Family: WIE] [persoonlijke ontwikkeling - Family: WAT] [positief - Family: HOE]
[zingeving - Family: WAT]

No memos

[IA: Als je kijkt naar eh, eh, deze schoolperiode op het Flexcollege] ja, [IA: wat is dan een
enorme succeservaring die je, die je hebt, die je is bijgebleven?] hoe bedoelt u? exuus, eh,
excuuservaring? [IA: Succes] oh succes, [IA: Succeservaring] hoe bedoel je? [IB: waar denk je
van de van Fack, da ben ik nou echt, eh, da hek nou goed gedaan, weetje, da blijft me echt bij,
dit is echt iets van hek top gedaan] dat k eh, in die pré entree ben gekomen [IB: hmm] en da ik
via da over paar maanden op ROC zit, snap je? [IB: hmm] ja, ik wil nie, hier eh, twee jaar, of
een jaar nog zitten voor n diploma [IB: hmm] liever naar pré Entree, doe ik m'n opleiding een
paar jaar en dan eh, [IB: hmm] wil ik naar niveau 2 [IB: hmm, goed zo jongen], ehm [IB: goed
zo] [IA: ehm eh dus je bent heel tr eigenlijk trots op het feit, dat je, dat je in dat pre-Entree eh,
traject terecht bent gekomen?] ja [IA: zeg ik dat zo goed?] ja [IA: eh, zijn er ook nog dingen die
je, die je eh, rondom school eh, graag anders zou willen zien?] .... ja, dat ze mij eh, beetje meer,
eh, hier krijg je geen uitleg, niks over vakken, dat ehm, moet eh, dat ze dat moeten doen, snap
je?
P 9: R7school - Levi POPA - 9:34 [[IB: hmm oké. Hee en di was ho..] (34:34) (Super)
Codes:
[betrokken - Family: HOE] [eigen - Family: WIE] [financieel en materieel - Family: WAT] [persoonlijke ontwikkeling - Family:
WAT] [positief - Family: HOE] [zingeving - Family: WAT]

No memos

[IB: hmm oké. Hee en di was hoe, hoe mensen jouw voorbereiden, maar hoe bereid jij jezelf
voor?. op de overstap naar werk dadelijk.] ja goed, ik wil, sinds ik weet wat opleiding is, en wat
beveiliger is, wil ik al beveiliger worden. [IB: hmm] dus ik wil het al heel lang. [hoe bereid jij je
daarop voor dan?] hmm, [IB: gewoon, hoe bereid jij je daarop voor?] gewoon, ik heb gewoon
zin, ik zie me eigen daar wel staan. [IB: hmm] ja, ik heb er motivatie voor. [IB: hmm] ja, [IB:
oké] is maar een jaartje die opleiding, als je klaar ben, heb je diploma. gewoon beveiliging, je
heb eh, pas van goed gedrag in ieder geval a ik krijg die, want ik heb geen strafblad niks. [IB:
hmm] dus ik hoor hem wel te krijgen. [IB: hmm] ja, ik ben, ben eh, bijna binnen, de toekomst.
(stilte)
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Bijlage VIII Meetinstrumenten en operationalisering
De interviewguide is opgedeeld in een aantal onderdelen. Het begint met het gesprek vooraf.
Dit kan telefonisch, via de mail of face tot face. Hier in wordt een aantal gegevens gevraagd om
helder te krijgen of de respondent binnen de doelgroep past. Om de diversiteit van de
respondenten in kaart te brengen werden ook geslacht en culturele achtergrond genoteerd.
Vervolgens zal het interview geïntroduceerd worden. Er wordt verteld wat het doel van het
onderzoek is, wat er met de gegevens gedaan wordt en er wordt afgesproken dat het interview
opgenomen wordt. Aan het begin van de opname zal toestemming gevraagd worden aan de
respondent of hij/zij akkoord gaat dat het gesprek opgenomen wordt.
Het interview begint met een schaalvraag. Het cijfer dat de respondent als antwoord geeft is niet
relevant, de toelichting die bij het cijfer gegeven wordt geeft echter veel informatie over hoe de
respondent zijn/haar werk ervaart. Hier is voor gekozen omdat iedereen een cijfer kan geven.
Het cijfer dat gegeven wordt door de respondent zal in een later stadium niet vergeleken
worden met de cijfers van andere respondenten, omdat het gaat om de verhalen en ervaringen
van de respondent.
Van Dijk definieert beleving als het samenspel van waarnemingen, gevoelens, gedachten en
gedrag van een persoon. Anders gezegd, dat wat de gebruiker ervaart (Dijk, 2013). De vragen
in het interview zijn gericht op deze aspecten.
De onderwerpen werk en school zijn van belang voor het onderzoek omdat de onderzoeksvraag
gericht is op de overgang van school naar werk. Door te onderzoeken hoe de respondenten
school en werk (hebben) ervaren is er zicht gekomen op de belevingen van de respondent.
Samen met het onderwerp overgang van school naar werk zijn deelvraag 1 en 4 deels
beantwoord.
Deelvraag 2 is beantwoord bij het onderwerp dromen. In dit onderwerp kwamen vragen naar
voren over hoe de ideale situatie op het gebied van werk er voor een jongere uitziet. Er werd
ook gevraagd in hoeverre dit aansluit bij de huidige werksituatie.
Bij het onderwerp dromen kwamen ook mogelijkheden en belemmeringen naar voren, door te
vragen naar wat kan helpen of kan tegen werken in het realiseren van de droombaan. Daarbij
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sprak de respondent ook zijn of haar behoeftes op het gebied van werk uit, wat betrekking heeft
op deelvraag 1.
De doelgroep komt in aanmerking voor extra ondersteuning, daarom is het onderwerp
ondersteuning opgenomen in de interviewguide. Er is gekeken in hoeverre de ondersteuning
aansluit bij de behoefte van een respondent door te vragen wat de respondent anders zou
willen zien en waar hij/zij graag nog (extra) ondersteuning bij zou willen. In de literatuurstudie
komt naar voren dat zowel het NJI als het UWV het belang van het netwerk van de jongere
benadrukt. De vragen die betrekking hebben op het onderwerp ondersteuning waren moeilijk te
beantwoorden voor de respondenten.
Bij ieder onderwerp is gevraagd naar de eigen bijdrage van de respondent. Een voorbeeld
hiervan is: Op welke manier heb jij jezelf voorbereid op werk? De vragen over eigen bijdrage
waren moeilijk te beantwoorden voor de respondenten, waardoor deelvraag 3 deels beantwoord
is.
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Bijlage IX Lijst van benaderde organisaties

1. Motorcycle Support
2. Pluryn
3. Sociaal Wijkteam
4. Pluryn Werkt
5. Jobcoach Connect
6. Blixem
7. Brood op de Plank
8. Cholly
9. Meneer Vos
10. Stadsboom
11. Counselling Praktijk Gelderland
12. I-Care coaching
13. Bosgroep de Vennen
14. Jobstap
15. Driestroom Begeleid Werken
16. Tandem Welzijn
17. 2CV4U
18. Trias
19. J72
20. IWIB Nijmegen
21. PRO College
22. Flex College
23. ROC Nijmegen
24. REA College Nijmegen
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Bijlage X

Lijst respondenten

PR = proefrespondent
R = respondent

CODE

LEEFTIJD

GESLACHT

WERK OF SCHOOL

PR1

22

Man

Werk

Man

School

PR2
PR3

18

Man

School

R1

16

Man

Werk

R2

21

Man

Werk

R3

18

Man

Werk

R4

20

Man

Werk

R5

16

Man

School

R6

16

Vrouw

School

R7

16

Man

School

R8

16

Vrouw

School

R9

21

Man

Werk

R10

22

Man

Werk

R11

22

Vrouw

Werk

R12

21

Vrouw

Werk

R13

17

Man

School

Man

School

R14
R15

18

Man

School

R16

20

Vrouw

Werk
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Bijlage XI Transdisciplinaire bijeenkomst
Op 18 mei 2016 heeft de transdisciplinaire bijeenkomst van het onderzoek van passend
onderwijs naar passende arbeid plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten,
die voort zijn gekomen uit de interviews, besproken met de respondenten. Er stonden drie
onderwerpen centraal: persoonlijke aandacht, erkenning/waardering en zelfregie. Deze
onderwerpen zijn tijdens een analysesessie naar voren gekomen.
In de bijeenkomst zijn eerst de resultaten besproken, door een aantal citaten te vertellen.
Vervolgens zijn, door middel van de werkvorm ‘’World Café’’, de resultaten gecheckt bij de
respondenten en stonden een aantal verdiepende vragen centraal. World café is een werkvorm
om een levendige gezamenlijke dialoog op te zetten.
Er stonden vier tafels met papier. Per tafel stond één van bovenstaande onderwerpen centraal.
De onderwerpen zijn besproken aan de hand van een schema. Dit schema geeft inzichtelijk
weer wat de jongeren willen, wie of wat ze daarvoor nodig hebben, hoe ze zelf kunnen
bijdragen en wat noodzakelijk is om persoonlijke aandacht te krijgen. Samen met de jongeren
zijn de schema’s ingevuld. In onderstaande schema staan de resultaten.
Vraagpatroon 1: Aandacht, op ieder gebied, vinden wij belangrijk.
Thema

Wat willen we

Wat/wie hebben
we nodig?

Eigen bijdrage

Wat is
noodzakelijk?

Persoonlijke
aandacht

Aansluiting bij de
jongeren

Er zijn, ook
wanneer het niet
nodig is.

Open staan voor
de ondersteuning
die aangeboden
wordt.

De begeleider
moet benaderbaar
zijn, bijvoorbeeld
via de app.

Dat er gebeurd
met wat er
besproken is
Gesprekjes over
leuke dingen, niet
alleen over de
‘’problematiek’’

Bereikbaar zijn.

Een band
opbouwen.
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Vraagpatroon 2: Behandel ons met gelijkwaardigheid
Thema

Wat willen we

Wat/wie
hebben we
nodig?

Eigen bijdrage

Wat is
noodzakelijk

Erkenning/waardering

Gelijkwaardigheid

Mensen die mij
begrijpen

Open en eerlijk
communiceren

Beloftes
nakomen

Iemand die
naast mij staat

Eigen
verwachtingen bij
de start kenbaar
maken

Complimenten
geven

Respect
Dat er iets
gebeurt met wat
besproken is.

Aansluiten bij de
leefwereld

Vraagpatroon 3: Wij willen zelf kunnen (mee)bepalen.
Thema

Wat willen we

Wie/wat hebben
we nodig?

Eigen bijdrage

Wat is
noodzakelijk?

Zelfregie

Gelijkwaardighheid
(minder autoriteit)

Ondersteuning
van de begeleider

Mond open doen

waar mogelijk in
dingen
meegenomen
worden, maar bij
grote dingen mag
er nog wel door
iemand anders
bepaald worden

Iemand die naast
me blijft staan

Minder autoritaire
houding vanuit de
begeleiding

Geen wekelijkse
gesprekken met
mij aangaan terwijl
ik daar helemaal
geen behoefte aan
heb

Daarnaast is er ook aandacht geweest voor creatieve werkvormen die ondersteunend kunnen
zijn om een gesprek aan te gaan met een jongere. Er zijn een aantal werkvormen voorgesteld
aan de jongeren, en er zijn uiteindelijk vier werkvormen uitgekomen die de jongeren
aanspreken, namelijk:
 Foto’s maken van objecten
 Voice recorder
 Rappen
 Graffiti/tekenen.
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