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Doel en agenda

Doel van de workshop: 

Uitwisselen van ervaringen op het gebied van verbinden 
zorg en mbo onderwijs

Outline:

1. School Als Werkplaats: een introductie 

2. Aan de slag met casussen!

3. Wrap up!

Warming
up!

Who’s who?



AWTJF
Academische 
Werkplaats 

Transformatie Jeugd 
Friesland

• Dialoogtafelproject

• Klein maar fijn 
projecten

• Peer School 
Support Project

Doel PSSP

• Het benutten van de 
ervaringsdeskundigheid 
van jongeren met 
psychosociale problemen 
in het MBO met als doel 
het verbeteren van 
School als Werkplaats 
(SAW) en het verbeteren 
van de ondersteuning en 
begeleiding van jongeren 
met psychosociale 
problemen.

PSSP Team
• projectleider SAW

• jongerenwerkers/S
AW’ers

• studenten MBO & 
HBO

• docenten, coaches, 
SAWers

• (senior) 
onderzoekers



‘jongeren met psychosociale problemen’

• Het niet lekker in je vel zitten of het in de knoop zitten

• Ergens mee zitten (thuissituatie, schoolsituatie, 
buitensituatie en werksituatie)

• Het anders (dan het gemiddelde) zijn, je anders 
gedragen, anders denken, andere prioriteiten hebben

• Drugs gerelateerde problemen, gedragsproblemen, 
suïcide, pesten en trauma’s

• Problemen in het omgaan met andere jongeren



https://www.youtube.com/watch?v=EfToS6MmKyE


Waar krijgen jongeren op school mee te 
maken?
• Concentratieproblemen 

• Het zich buitengesloten voelen en buitengesloten raken

• Gepest worden omdat je je anders gedraagt

• Ruzies en conflicten met docenten en medeleerlingen 

• Jezelf terugtrekken, niet naar school gaan, verzuim en slechte 
schoolprestaties

• Dat jongeren met ondersteuning te maken krijgen, zoals 
schoolmaatschappelijk werk of veel instanties in het 
algemeen 

• Sommige leraren ‘gaan op je nek zitten’, andere leraren 
geven je ruimte en doen bijvoorbeeld gemakkelijker over 
huiswerk



In de schoolcontext

Do’s

• Taak- rolverdeling

• Verwachtingenmanagement

• Faciliteren

• Feedback vragen aan studenten

• Flexibel onderwijs

• Actief luisteren

• Kennis en casuïstiek uitwisselen

Don’ts

• Op elkaars stoel gaan 
zitten

• Teveel protocollen

• Ontwikkelen zonder 
studenten



Benaderbaarheid, 
samenwerking 

docenten & SAW 
en peer-to-peer 
ondersteuning

Communities
of Practice

Inventarisatie 
door 

studenten

Doorontwikkeling SAW



Aan de slag met casussen

• Casus ‘Eline’ & Casus ‘de klas 
Facilitaire Dienstverlening’

• Je bent SAW’er: Wat ga je doen 
en waarom denk je dat dat gaat 
werken?

• Denk daarbij ook aan kenmerken 
van multi disciplinair werken

• In groepjes uiteen
• Na 15 minuten plenaire 

terugkoppeling



In september is Eline begonnen met de opleiding. De introductieweek is wel 
fysiek geweest, maar er zijn weinig lessen met de volledige klas geweest. Na 
de introductieweek is de klas in tweeën gesplitst, vanaf december zijn de 
lessen online en sinds de voorjaarsvakantie weer gedurende een dag fysiek. 

Eline krijgt in de loop van het jaar een negatief studieadvies 
vanwege haar houding en gedrag, niet vanwege tegenvallende 
studieresultaten; ze verzuimt veel, zowel tijdens onlinelessen 
als fysieke lessen. De coach geeft haar mee om gesprekken met 
de SAW’er te voeren. Aanvankelijk loopt Eline daar niet warm 
voor…

Eline, 16 jaar, 1e jaars MBO-4 
student, Management assistent. 
Aanleiding voor contact met 
SAW: Houding en gedrag in de 
klas; zorgen bij de docent voor 
een bepaalde 
handelingsverlegenheid.

Ouders gescheiden toen Eline 6 
jaar was. Vader is bekend met 
een alcoholverslaving. Eén oudere 
broer. Woont bij moeder, weinig 
tot geen contact met vader. Er is 
in hoge mate sprake van 
onzekerheid en perfectionisme.

De SAW’er was in de klas 
aanwezig. Hem viel het gedrag 
van Eline op. Tijdens een 
Corona-gerelateerde 
groepsinterventie ter plekke in 
de klas, blijkt dat Eline 
meermaals met hulpverlening 
in contact geweest is.

Je bent SAW’er: Wat ga 
je doen en waarom 
denk je dat dat gaat 
werken?

Casus Eline - Belast met gezinsproblemen



De docent/coach van een eerste klas facilitaire dienstverlening benadert de 
SAW’er vanwege problemen in de klas. Het gaat om een klas op niveau 1 
met een lage gemiddelde leeftijd (17 jaar). Er zijn veel doorstromers van 
speciaal onderwijs en jongeren die afgestroomd zijn vanaf het VMBO. Het 
gaat om jongeren die de SAW’er (jongerenwerk) ook van de straat kent.

Sinds dit jaar valt het de docenten van het eerste leerjaar 
op dat de normen en waarden van de studenten anders zijn 
dan die van voorgaande jaren. De jongeren nemen de 
normen, waarden en taal van de straat mee de school in. 
Dit zorgt voor veel conflicten, onrust en gedoe in de klas.

De docenten/coaches variëren in 
leeftijd (28 tot en met 55 jaar), 5 
docenten die problemen 
ondervinden, zowel man als vrouw. 
Aanleiding voor contact met SAW: 
Onrust, conflicten en gedoe in de 
klas. Weinig veiligheid.

De klas is een groep van 19 
studenten; Nederlands en 
anderstaligen, zowel jongens als 
meiden. Veel agressie, drugsgebruik 
(tijdens en na school), grof 
taalgebruik en intimidatie van 
docenten/coaches en andere 
studenten.

Veel docenten/coaches 
lopen tegen de 
veranderende cultuur aan. 
De veiligheid raakt in het 
geding... 

Je bent SAW’er: Wat ga 
je doen en waarom 
denk je dat dat gaat 
werken?

Casus ‘de klas Facilitaire Dienstverlening’ -
Lastige groepsdynamiek



Wat hebben jongeren nodig?

• Steun van medeleerlingen, jongeren om hun heen die 
elkaar begrijpen, lotgenoten en vrienden op school

• Steun van docenten (behulpzaam, geïnteresseerd) 

• Een vertrouwenspersoon en/of aanspreekpunt

• Therapie en begeleiding 

• Geen hulp als ze dat niet willen

• Een doel, ritme en regelmaat en motivatie

• Talentontwikkeling

Bouwstenen



Bouwstenen

Tussen professionals…

❑ Vertrouwen tussen professionals

❑ Nieuwe professionele activiteiten

❑ Flexibiliteit

❑ Gedeelde urgentie

❑ Gemeenschappelijke taal

❑ Gemeenschappelijke visie en doelen

❑ Reflectie en feedback

❑ Taakverdeling, afspraken en regie

❑ Professionele ontmoeting (gelijkheid, 
openheid, consensus)

Organisatie en context…

❑ Inbedden in onderwijscontext
❑ Integreren met andere 

voorzieningen
❑ Toegang faciliteren
❑ Aantrekkelijkheid (o.a. duur)
❑ Werkomstandigheden
❑ Mandaat



Take home messages

1. De kracht van SAW: ontschotte samenwerking ìn
het ROC mèt de student!

2. Probeer dingen uit mèt studenten en 
professionals om te vernieuwen!

3. Wat ga jij vanaf morgen anders doen met behulp 
van de bouwstenen?



Bedankt voor je aandacht!
Zijn er nog vragen?

Janneke Metselaar
janneke.metselaar@nhlstenden.com

Alef Sies
a.sies@fcroc.nl

www.frieslandcollege.nl/saw
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