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Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Dak- en thuisloze jongeren in het onderwijs’. Dit onderzoek is in
het kader van het afstuderen aan de opleiding Pedagogiek verricht. Het onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van het Steunpunt Zorg & Onderwijs te Leeuwarden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden
van februari 2019 tot en met mei 2019. In samenwerking met de organisatie Zienn is dit onderzoek
uitgevoerd.
Ik wil Hans Geleynse, contactpersoon van de organisatie Zienn, bedanken. Zonder hem was het erg
moeilijk geweest om dit onderzoek uit te kunnen voeren. Hans heeft mij begeleid tijdens het
onderzoek. Tevens gaat mijn dank uit naar Sandra de Kroon, de opdrachtgever van het Steunpunt.
Daarnaast gaat mijn dank ook uit naar de jongerenwerkers in Leeuwarden, die mijn enquêtes hebben
ingevuld. Tot slot wil ik de dak- en thuisloze jongeren bedanken die ik mocht interviewen voor mijn
onderzoek.
Ik wens eenieder die dit onderzoek gaat lezen veel leesplezier toe.
Lara Kracht
Mei 2019, Leeuwarden
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Samenvatting
Dit onderzoek richt zich op het volgen van onderwijs onder dak- en thuisloze jongeren tot 23 jaar in
Leeuwarden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Steunpunt Zorg & Onderwijs. De
aanleiding van dit onderzoek is dat dak- en thuisloze jongeren in Leeuwarden weinig gebruik maken
van het beroepsonderwijs. Dit heeft als gevolg dat zij een zwakke positie op de arbeidsmarkt hebben,
en hierdoor verder in de schulden terecht komen. De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart
brengen van wat dak- en thuisloze jongeren in Leeuwarden nodig hebben om onderwijs te kunnen
volgen. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Waarom maken dak- en thuisloze jongeren
weinig gebruik van het beroepsonderwijs in Leeuwarden?’.
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt gebruik gemaakt van kwalitatief en
kwantitatief onderzoek, namelijk een interview en een enquête. Er worden zeven dak- en thuisloze
jongeren uit Leeuwarden geïnterviewd over hun ervaring met het onderwijs. Er worden 24
jongerenwerkers uit Leeuwarden bevraagd over hun ervaring met het volgen van onderwijs door
dak- en thuisloze jongeren, door middel van een enquête.
Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende redenen zijn waarom dak- en thuisloze jongeren weinig
gebruik maken van het onderwijs in Leeuwarden. Het eerste wat naar voren komt is dat de hulp
binnen het onderwijs niet aansluit op wat de dak- en thuisloze jongeren nodig hebben. Een andere
reden is dat het volgen van onderwijs niet de grootste prioriteit heeft bij dak- en thuisloze jongeren.
Dak- en thuisloze jongeren hebben vaak andere problemen waar zij eerst aan moeten werken,
voordat zij onderwijs kunnen volgen. Dak- en thuisloze jongeren zitten vaak in de schulden, waardoor
zij een opleiding niet kunnen financieren. Een andere reden die naar voren komt is dat de
hulpverlening voor veel dak- en thuisloze jongeren niet bekwaam genoeg is als het gaat om het
volgen van onderwijs. Er zijn jongerenwerkers nodig die de dak- en thuisloze jongeren kunnen
informeren over de knelpunten, maar tegelijkertijd kunnen stimuleren.
Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt het volgende aanbevolen:
1. Verbeter de samenwerking met het beroepsonderwijs.
Door de samenwerking met het beroepsonderwijs in Leeuwarden te verbeteren, kan
informatie uitgewisseld worden over dak- en thuisloze jongeren. Op deze manier kunnen
werknemers in het beroepsonderwijs beter aansluiten bij hulpvragen van dak- en thuisloze
jongeren.
2. Verbeter de samenwerking met de gemeente.
Er kunnen geen regels in het onderwijs aangepast worden zonder hulp van de gemeente. Als
de gemeente op de hoogte wordt gesteld van wat dak- en thuisloze jongeren nodig hebben
in het beroepsonderwijs, kunnen zij aanpassingen maken. Zoals het aanpassen van de
urennorm voor dak- en thuisloze jongeren, zodat zij onder schooltijd afspraken kunnen
maken met de hulpverlening.
3. Doe nader onderzoek.
Om een onderwijsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren te realiseren, is een
ontwerponderzoek nodig. In dit onderwijsprogramma kunnen aspecten meegenomen worden
die dak- en thuisloze jongeren nodig hebben. Op deze manier wordt een
onderwijsprogramma gerealiseerd, waar de behoeften van dak- en thuisloze jongeren in
worden verwerkt.
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Hoofdstuk 1 – Inleiding
Dit onderzoek is uitgevoerd voor het afstuderen aan de opleiding pedagogiek. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden in Leeuwarden. Het onderzoek heeft betrekking op de behoefte van dak- en thuisloze
jongeren en het volgen van onderwijs. In dit hoofdstuk komt de instelling, de probleemsituatie, de
praktijkopdracht en de onderzoeksvraag en deelvragen aan de orde.

1.1

Onderzoekscontext

In deze paragraaf wordt de instelling beschreven waar het onderzoek is uitgevoerd. Vervolgens komt
de probleemsituatie en -analyse aan de orde. In de probleemsituatie en -analyse is de pedagogische
relevantie verwerkt.

1.1.1 De instelling

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het Steunpunt Zorg & Onderwijs in Leeuwarden (hierna:
Steunpunt). Het Steunpunt ondersteunt bij het tot stand brengen van kwalitatieve dagprogramma’s
in Friesland. In deze programma’s komen hulpverlening en elementen van onderwijs samen. Onder
onderwijs wordt elke vorm van georganiseerde communicatie, van niet incidentele aard, met als doel
overdracht van kennis, vermeerdering van inzicht en/of aanleren van vaardigheden verstaan (CBS,
2017). Beroepsonderwijs is een vorm van onderwijs die gericht is op praktische en theoretische
voorbereiding met betrekking tot de uitoefening van een beroep in de praktijk (Geertsma, 2014).
Het Steunpunt heeft als missie om kinderen en jongeren die niet of gedeeltelijk naar school kunnen,
een alternatief programma te laten volgen met elementen van zorg en onderwijs. Dit wordt
gerealiseerd door professionals met kennis van verschillende problematiek, zoals autismespectrum
stoornis en hoogbegaafdheid. Op deze manier wordt van elkaar geleerd en kan het Steunpunt
informeren over complexe situaties. De situaties en vraagstukken waar het Steunpunt mee te maken
heeft, zijn vaak complex en emotioneel geladen. Om deze reden werkt het Steunpunt vanuit een
oordeelsvrije opstelling. Hierdoor zijn zij in staat om een gesprekspartner te zijn voor alle
betrokkenen. Het Steunpunt is van mening dat kinderen en jongeren kwalitatief goede begeleiding
bij hun ontwikkeling verdienen. Daarom stellen zij kwaliteitseisen aan de dagprogramma’s en de
begeleiders (Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân, 2017).
Mensen die te maken hebben met een kind, jongere of jongvolwassene die niet in staat is om
onderwijs te volgen, kunnen terecht bij het Steunpunt. Er kan daarbij gedacht worden aan jeugdigen
met een psychiatrisch ziektebeeld, sociale problemen of een lichamelijke of verstandelijke beperking.
Het gaat vaak om een combinatie van verschillende factoren. Het Steunpunt is er voor professionals
die een programma willen realiseren voor jeugdigen die niet naar school kunnen. Voorbeelden van
deze professionals zijn gebiedsteams, zorgaanbieders, leerplichtambtenaren, artsen en scholen. Het
steunpunt biedt ook hulp aan ouders en cliënten die informatie willen of een bijpassend
dagprogramma zoeken (Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân, 2017).
De doelgroep die in het onderzoek centraal staat is de doelgroep dak- en thuisloze jongeren. Het
Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Onderwijs geeft de volgende definitie voor dak- en
thuisloze jongeren: “dak- en thuisloze jongeren zijn feitelijk of residentieel daklozen onder de 23
jaar met meervoudige problemen” (Smulders, Bunt, & Van Eerten, 2018, p. 6). Dak- en thuisloze
jongeren worden in de meeste rapporten en beleidsnota’s ‘zwerfjongeren’ genoemd. Dak- en
thuisloze jongeren vinden de term ‘zwerfjongeren’ generaliserend en niet passend bij hun situatie.
Dak- en thuisloze jongeren willen niet vergeleken worden met zwervers. Om deze reden is in dit
onderzoek gekozen voor de term ‘dak- en thuisloze jongeren’ (H. Geleynse, persoonlijke
communicatie, 28 februari 2019).
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Organisatie en werkwijze
Het Steunpunt is een ideële organisatie, zonder winstoogmerk. Dat wil zeggen dat ze zich belangeloos
inzet voor een bepaald doel of de promotie van een bepaald idee of ideaal. De Raad van Toezicht
van het Steunpunt bewaakt de maatschappelijke opdrachten en de doelstelling. De directeurbestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van
Toezicht. Ook is het Steunpunt een netwerkorganisatie. Hierdoor zijn ze in staat om optimaal gebruik
te maken van verschillende expertises in Friesland. Hierdoor kunnen ze aansluiten op elk kind of
jongere en zijn specifieke situatie (Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân, 2017).
Het kernteam van het Steunpunt bestaat uit twaalf medewerkers, waaronder de directeur. De
directeur en drie teamcoördinatoren zijn betaalde krachten en de rest zijn vrijwilligers. Naast het
kernteam beschikt het Steunpunt over een pool van ongeveer 25 docenten en 15 hulpverleners. Het
organogram is terug te vinden in bijlage 1 (Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân, 2017).

1.1.2 Probleemsituatie en -analyse

Eén van de doelen die het Steunpunt in hun jaarplan heeft genoemd is dat ze ervoor willen zorgen
dat voldoende kennis beschikbaar is over de verschillende doelgroepen en wat deze nodig hebben
met betrekking tot het volgen van onderwijs. Volgens de directeur van het Steunpunt is er op dit
moment onvoldoende kennis beschikbaar over de mogelijkheden in het onderwijs voor de doelgroep
dak- en thuisloze jongeren (S. de Kroon, persoonlijke communicatie, 10 januari 2019).
Wet en regelgeving
Eén van de mensenrechten is het recht op behoorlijke huisvesting, dit houdt in dat mensen het recht
hebben om ergens veilig, vreedzaam en waardig te kunnen leven. Het recht op huisvesting en het
recht op een behoorlijke levensstandaard wordt vaak in één adem genoemd. De Nederlandse
overheid is dus verplicht om het recht op behoorlijke huisvesting te respecteren, beschermen en
bevorderen en verwezenlijken. Er dient specifieke aandacht te zijn voor kwetsbare groepen, zoals
dak- en thuislozen. Dak- en thuisloosheid is een aantasting van het recht op een behoorlijke
levensstandaard en het recht op behoorlijke huisvesting (College voor de Rechten van de Mens, z.d.).
In Nederland moet iedereen vanaf zijn vijfde tot achttiende levensjaar naar school. Dit wordt de
Leerplichtwet genoemd. De achterliggende gedachte is dat jongeren een opleiding en een diploma
nodig hebben om zich te kunnen redden in de maatschappij. De leerplicht eindigt als de jongere
achttien wordt. Als de jongere in het laatste schooljaar zit of uitvalt, gaat de kwalificatieplicht in. Dit
houdt in dat de leerplicht wordt verlengd totdat de jongere een diploma op MBO 2, 3 of 4, havo of
vwo-niveau heeft gehaald. Jongeren die de opleiding verlaten zonder startkwalificatie, worden
aangemerkt als voortijdige schoolverlaters (Rijksoverheid, z.d.).
Het weigeren van toelaatbare studenten mag niet op grond van de Algemene wet gelijke
behandeling. In de wet gelijke behandeling is vastgelegd dat mensen niet ongelijk behandeld mogen
worden vanwege verschillende discriminatiegronden. Hieruit is de Wet voor passend onderwijs
ontstaan. Ook heeft oud-minister Bussemaker van onderwijs een wettelijk toelatingsrecht
geïntroduceerd om te voorkomen dat jongeren worden geweigerd door mbo-scholen. Dit houdt in
dat studenten het recht hebben op een automatische toelating tot de opleiding van hun eerste keuze
wanneer zij voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen. In de oude situatie was het zo geregeld
dat een school in een matching gesprek bekijkt welke opleiding het beste past bij de student. In de
nieuwe situatie hebben studenten niet per definitie een matchinggesprek nodig (Hulsbosch-Sizoo &
De Moor, 2018).
Onder de 18 jaar kijkt jeugdzorg mee met ernstige opgroei- en opvoedproblemen. Dak- en thuisloze
jongeren vallen hieronder. Ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de jongere, daarna
de gemeentelijke zorgstructuur. Of jongeren überhaupt in beeld komen hangt samen met de
alertheid van instellingen die deze jongeren tegenkomen. Het onderwijs en jeugdzorg zijn belangrijke
signaleerders. Als de jonger dan 18 jaar is, is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg die de daken thuisloze jongere krijgt. De gemeente moet de dak- en thuisloze jongeren hulp bieden. Als de
dak- en thuisloze jongere 18 jaar of ouder is, valt hij niet meer onder het gezag van de ouders. Vanaf
het achttiende levensjaar kan bij de gemeente een uitkering aangevraagd worden. Als er geen
uitkering is aangevraagd, en er is geen vaste woonplek, dan is er de mogelijkheid dat de jongere
dakloos wordt (Willems, 2011).
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Aanbod
In de gemeente Leeuwarden is de organisatie Zienn actief. Zienn zet zich in om dakloosheid en
huiselijk geweld te voorkomen. Zienn biedt opvang als iemand dakloos raakt of in een situatie zit om
geweld te ontvluchten. Er wordt begeleiding geboden om mensen sterker en vaardiger te maken,
zodat zij in de toekomst moeilijke situaties het hoofd kunnen bieden. Zienn biedt ook onderdak aan
jongeren, zodat zij tot rust kunnen komen en weer aan de toekomst kunnen bouwen. Er is een
specifiek aanbod voor jongeren. In de eerste plaats wordt ervoor gezorgd dat de problemen niet
groter worden (Zienn, z.d.).
Met jongeren, gemeenten en het mbo-onderwijs is het experiment Onderwijs op Maat in Friesland
en Groningen gestart. Binnen het proefveld staan twee uitgangspunten centraal. Er wordt uitgegaan
van een inclusief onderwijssysteem en het recht op onderwijs. Het doel van Onderwijs op Maat is het
creëren van de randvoorwaarden voor een inclusief onderwijssysteem, zonder dit wettelijk af te
dwingen, en zo dak- en thuisloze jongeren naar een startkwalificatie te leiden (Van der Kolk, z.d.).
Pedagogische relevantie
Jongeren in een kwetsbare positie, waaronder dak- en thuisloze jongeren, hebben moeite om een
opleiding naar wens te volgen. De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs stelt dat zij ongeveer 100
tot 200 meldingen ontvangen van dak- en thuisloze jongeren die geweigerd worden in het onderwijs.
Ook gemeenten zien dat mbo-scholen deze jongeren weigeren. Ook komt het regelmatig voor dat
dak- en thuisloze jongeren uitvallen en hun diploma niet halen. De reden hiervoor is dat kwetsbare
jongeren niet binnen het reguliere onderwijstraject passen, het tempo niet bij kunnen houden of
extra begeleiding nodig hebben. Het onderwijs creëert op deze manier een groep die standaard
tussen wal en schip belandt (Schipper & Van Steenbergen, 2017).
Als dak- en thuisloze jongeren geen onderwijs kunnen volgen, kunnen zij geen startkwalificatie halen.
Het gebrek aan een startkwalificatie leidt tot een zwakke positie op de arbeidsmarkt, welke een
verhoogde kans heeft op werkloosheid en een verhoogde kans op criminaliteit en sociale uitsluiting
als gevolg heeft. Het aantal jongeren met schulden neemt hierdoor toe. Hierdoor wordt het moeilijk
voor de jongeren om een huis te vinden en komen zij in een vicieuze cirkel terecht (Turkenburg,
2017).
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1.2. De praktijkopdracht

In deze paragraaf komt het onderzoeksdoel en de centrale vraagstelling aan de orde. Vervolgens
worden de literatuurdeelvragen en de praktijkdeelvragen beschreven.

1.2.1. Onderzoeksdoel

De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van wat dak- en thuisloze jongeren in
Leeuwarden nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Op deze manier kan het Steunpunt kijken
naar mogelijkheden, zodat het onderwijs weer in het leven van een dak- en thuisloze jongere past.

1.2.2. Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Waarom maken dak- en thuisloze jongeren weinig
gebruik van het beroepsonderwijs in Leeuwarden?
De bijbehorende literatuurdeelvragen zijn als volgt:
1. Wat wordt verstaan onder dak- en thuisloze jongeren?
2. Met welke problematiek hebben dak- en thuisloze jongeren te maken?
3. Welke ervaringen hebben dak- en thuisloze jongeren, volgens de literatuur, met het
onderwijs in Nederland?
4. Wat is er al gedaan in Nederland om dak- en thuisloze jongeren onderwijs te laten volgen?
De bijbehorende praktijkdeelvragen zijn als volgt:
1. Wat ervaren dak- en thuisloze jongeren in Leeuwarden in het onderwijs?
2. Waarom is het volgens dak- en thuisloze jongeren in Leeuwarden lastig om onderwijs te
volgen?
3. Wat zijn de redenen, volgens jongerenwerkers in Leeuwarden, waarom dak- en thuisloze
jongeren in Leeuwarden geen onderwijs volgen?
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Hoofdstuk 2 – Dak- en thuisloze jongeren in het onderwijs
In dit hoofdstuk worden de kenmerken van dak- en thuisloze jongeren behandeld. Zo wordt inzicht
gegeven in de problematiek waar dak- en thuisloze jongeren mee te maken hebben. Ook zullen
cijfers en definities behandeld worden. Hierna volgen de onderwijsbehoeftes en
onderwijsprogramma’s voor dak- en thuisloze jongeren. Deze onderwerpen worden vanuit de
literatuur benaderd. In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op de literatuurdeelvragen.

2.1 Dak- en thuisloze jongeren

In deze paragraaf worden de verschillende definities van dak- en thuisloze jongeren besproken. Ook
wordt het aantal dak- en thuisloze jongeren in Nederland, Friesland en Leeuwarden genoemd.

2.1.1 Definitie

Voor de groep dak- en thuisloze jongeren worden in Nederland verschillende namen gebruikt (H.
Geleynse, persoonlijke communicatie, 28 februari 2019). Voorbeelden van andere namen voor daken thuisloze jongeren zijn:
Zwerfjongeren
Risicojongeren
Probleemjongeren
Zorgjongeren
Bankhoppers
Er worden verschillende definities van dak- en thuisloze jongeren gehanteerd. Deze zijn terug te
vinden in tabel 1. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de definitie van het Ministerie van
Volksgezondheid, Sport en Onderwijs: “Dak- en thuisloze jongeren zijn feitelijk of residentieel
daklozen onder de 23 jaar met meervoudige problemen” (Smulders, Bunt, & Van Eerten, 2018, p.
6). In deze definitie betekent ‘feitelijk’ dat een jongere geen eigen woonruimte heeft en daar ook
geen uitzicht op heeft. De jongere overnacht in de buitenlucht, in een noodopvang of tijdelijk bij
vrienden of familie. Jongeren die in de maatschappelijke opvang verblijven vallen onder de term
‘residentieel dakloos’.
Tabel 1 Verschillende definities van dak- en thuisloze jongeren
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2.1.2 Cijfers

Het geschatte aantal dak- en thuisloze jongeren, op basis van de definitie van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in 2010 is 8.000 (Willems, 2011). In 2016 waren ruim 12.000
dak- en thuisloze jongeren in Nederland, in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar (CBS, z.d.). Exacte
cijfers zijn er niet omdat er geen eenduidige registratie van dak- en thuisloze jongeren plaatsvindt,
en omdat gebruik gemaakt wordt van verschillende definities. Hoeveel dak- en thuisloze jongeren in
Friesland zijn, is niet exact bekend. Volgens H. Geleynse (persoonlijke communicatie, 28 februari
2019) zijn er ongeveer 100 dak- en thuisloze jongeren in Friesland, waarvan ongeveer 75 dak- en
thuisloze jongeren in Leeuwarden verblijven.

2.1.3 Redenen dakloosheid bij jongeren

Uit onderzoek van Strikkelman (2013) naar de oorzaken van dakloosheid, blijkt dat er geen
eenduidige verklaring is. Dit komt doordat de problemen die spelen bij dakloosheid complex zijn en
sterk met elkaar in verbinding staan. Er zijn vijf punten naar voren gekomen waardoor mensen in
Nederland dakloos raken:
1. Financiële problemen, zoals schulden, werkloosheid en opleiding
2. Sociale problemen, zoals sociale isolatie en een eenzijdig netwerk
3. Verlies van huisvesting, door bijvoorbeeld scheiding
4. Middelengebruik
5. Psychische problemen
Er is weinig bekend over de manier waarop jongeren in Nederland dakloos kunnen worden.
Centrepoint (z.d.) geeft de redenen voor dakloosheid onder jongeren in Amerika als volgt weer:
1. Problemen in de gezinssituatie
2. Mentale en lichamelijke gezondheid
3. Schooluitval
4. Trauma’s uit het verleden
5. Criminele activiteiten, waardoor ze van plek moeten wisselen
6. Vluchtelingen
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2.2 Problematiek

Dak- en thuisloze jongeren in Nederland kampen met verschillende problemen. De problemen spelen
zich vooral af op het gebied van werk en inkomen, schulden, onderwijs, sociaal netwerk, criminaliteit
en gezondheid. Naast de algemene kenmerken wordt in deze paragraaf een beschrijving gemaakt
van de problematiek waar dak- en thuisloze jongeren mee te maken hebben.

2.2.1 Werk en inkomen

Voor dak- en thuisloze jongeren is het lastig om aan werk te komen, ze voldoen vaak niet aan het
profiel wat werkgevers hanteren. Het is voor dak- en thuisloze jongeren lastig, omdat:
De jongeren geen afgeronde opleiding hebben.
De jongeren geen goede beheersing hebben van taal.
De jongeren sociale vaardigheden en gedrag vertonen wat niet aansluit bij de werkgever.
De jongeren geen relevante werkervaring hebben (Hagen, 2006).
Maximaal één op de vijf dak- en thuisloze jongeren heeft inkomsten uit werk. Tussen de 13 en 34%
heeft een uitkering. Van de dak- en thuisloze jongeren heeft 14-26% een inkomen uit illegale
activiteiten. De helft van de dak- en thuisloze jongeren heeft geen enkel inkomen (Movisie, 2016).

2.2.2 Schulden

Uit onderzoek van Smulders, Bunt en Van Eerten (2018) blijkt dat huisvestingsproblemen zowel
oorzaak als gevolg van schulden zijn. Als de huur niet kan worden betaald, moeten de jongeren hun
kamer of woning verlaten. Spanningen tussen jongeren en ouders als gevolg van schulden kunnen
er ook toe leiden dat jongeren het huis verlaten en op straat terecht komen.
In tabel 2 is de top vier te zien waar dak- en thuisloze jongeren de meeste schulden hebben volgens
professionals. Volgens professionals heeft minimaal 75% van de dak- en thuisloze jongeren schulden
(Smulders, Bunt, & Van Eerten, 2018). Uit eerder onderzoek is gebleken dat de gemiddelde schuld
van dak- en thuisloze jongeren tussen de €3.000 en €6.000 ligt (Fransen & Van den Handel, 2011).
Tabel 2 Schulden dak- en thuisloze jongeren volgens professionals

2.2.3 Onderwijs

De meerderheid van de dak- en thuisloze jongeren heeft maximaal een vmbo-opleiding gevolgd.
Over het algemeen heeft 30% tot 55% alleen basisonderwijs afgerond. Tussen de 40% en 53% heeft
middelbaar onderwijs afgerond (Fransen & Van den Handel, 2011).
Ongeveer 25% van de dak- en thuisloze jongeren is zwakbegaafd of heeft een verstandelijke
beperking. Het opleidingsniveau van dak- en thuisloze jongeren is lager dan van jongeren in het
algemeen (Smulders, Bunt, & Van Eerten, 2018).
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2.2.4 Sociaal netwerk

Bij veel jongeren zijn er op een bepaald moment problemen ontstaan in de thuissituatie. Bij ongeveer
twee derde van de dak- en thuisloze jongeren zijn de ouders gescheiden (Smulders, Bunt, & Van
Eerten, 2018). Een klein deel van de dak- en thuisloze jongeren zijn op jonge leeftijd uithuisgeplaatst.
Er zijn een aantal jongeren die op straat zijn gezet door hun ouders, om wat voor reden dan ook.
Een andere reden van vertrek is het op eigen benen willen staan. Drie kwart van de dak- en thuisloze
jongeren heeft wel eens te maken gehad met huiselijk geweld. Huiselijk geweld is dan ook één van
de belangrijkste redenen om weg te gaan uit het ouderlijk huis. Bij een aantal jongeren was sprake
van misbruik in het gezin of in de familie, of werd geslagen (Kolstein, 2013).
Veel van de dak- en thuisloze jongeren zijn in hun jeugd in aanraking gekomen met jeugdzorg. Als
de jongere 18 jaar is geworden, stopt de jeugdzorg. Veel jongeren verdwijnen hierdoor na hun 18e
uit beeld. Een gevolg hiervan is dat jongeren zelf en zonder hulp een nieuwe start moeten maken,
op eigen benen moeten staan en zich volwassen moeten voelen. Hierdoor volgen verschillende
problemen, zoals schulden, verslaving en huisuitzetting. Hierdoor is de kans op dakloos worden voor
deze jongeren erg groot. De hulpverlening die beschikbaar is als deze jongeren volwassen zijn sluit
inhoudelijk en in tijd niet aan op deze jongeren (Kolk, 2014).

2.2.5 Criminaliteit

Uit onderzoek van Pilnik (2016) blijkt dat dak- en thuisloze jongeren eerder in staat zijn om
slachtoffer te worden of betrokken te raken bij criminaliteit. De betrokkenheid bij criminaliteit komt
doordat dak- en thuisloze jongeren vroeg in aanraking kunnen komen met de criminaliteit, door
bijvoorbeeld de thuissituatie. Verdere risicofactoren voor criminaliteit bij dak- en thuisloze jongeren
zijn fysieke en mentale gezondheidsproblemen, slechte schoolresultaten en moeilijkheden op de
arbeidsmarkt. De meeste redenen voor de arrestaties onder dak- en thuisloze jongeren zijn
geweldpleging en mishandeling, diefstal en inbraak.

2.2.6 Gezondheid

Een groot deel van de dak- en thuisloze jongeren heeft problemen met hun geestelijke gezondheid,
zoals somberheid, bedroefdheid, teleurstelling en boosheid (Stichting Zwerfjongeren, z.d.).
Ongeveer 70% van de dak- en thuisloze jongeren heeft regelmatig last van lichamelijke klachten.
Deze klachten kunnen variëren van griep en vermoeidheid tot chronische rugklachten. 36% van de
dak- en thuisloze jongeren gebruikt slaap- en kalmeringsmiddelen. Ongeveer 40% van de dak- en
thuisloze jongeren heeft ernstige of langdurige psychische problemen, zoals ADHD, borderline en
schizofrenie (Altena, Boersma, & Wolf, 2014).
De helft van de dak- en thuisloze jongeren gebruikt regelmatig softdrugs, harddrugs en
alcoholverslaving komen minder vaak voor. Een derde tot ruim de helft van de dak- en thuisloze
jongeren gebruikte dagelijks cannabis. Het meest urgente probleem voor dak- en thuisloze jongeren
is de slechte gezondheid en het constant ervaren van stress. Dit heeft andere gezondheidsklachten
tot gevolg (Masuger & Wewerinke, z.d.).
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2.3 Onderwijsbehoeftes

Uit de literatuur blijkt dat dak- en thuisloze jongeren uiteenlopende behoeftes hebben op de
verschillende leefgebieden. De oorzaak hiervan ligt bij de problematiek die de dak- en thuisloze
jongeren hebben (Barker, Humphries, McArthur, & Thomson, 2012).
Smulders, Bunt en Van Eerten (2018) noemen de volgende onderwijsbehoeftes:
Dak- en thuisloze jongeren willen hun uitkering behouden tijdens het volgen van een
opleiding. De jongeren hebben geen inkomsten en kunnen de opleiding dus ook niet
financieren. Met behulp van een uitkering hebben ze wel inkomsten, en wordt het
gemakkelijker voor de jongeren om een opleiding naar keus te volgen.
Het onderwijs moet meerdere instroommomenten aanbieden, waardoor dak- en thuisloze
jongeren kunnen beginnen op het moment wanneer zij daar klaar voor zijn. Hierdoor is de
kans dat ze uitvallen kleiner.
Dak- en thuisloze jongeren hebben veel hulp nodig bij de schulden die ze hebben. De
schulden veroorzaken stress bij de jongeren waardoor ze alleen maar bezig zijn met zorgen
en overleven. Hierdoor wordt het lastig voor de jongere om zich met een opleiding bezig te
houden.
DUO heeft ook een belangrijke rol in het volgen van onderwijs. Veel jongeren hebben
schulden bij DUO of zijn bang om nog meer schulden te maken. Als er schulden bij DUO zijn,
wordt dit verrekend met het krijgen van studiefinanciering. Hierdoor krijgt de jongere minder
studiefinanciering, en kunnen ze de opleiding alsnog niet betalen. Hier moeten meer
oplossingen voor komen, bijvoorbeeld dat de schulden bevroren worden tot een diploma
behaald is.
Dak- en thuisloze jongeren willen meedenken over nieuwe maatregelen, in plaats van dat
het onderwijs dit voor hun bepaalt. Als dit mogelijk is kunnen de dak- en thuisloze jongeren
meteen zelf al aangeven of het realistisch en haalbaar is. Hierdoor wordt voorkomen dat
jongeren snel uitvallen.
Schelling (2013), sociaal werker en jeugdadviseur bij het Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving
en Ontwikkeling, heeft onderzoek gedaan naar dak- en thuisloze jongeren. Sommige jongeren
hebben veel meegemaakt in hun leven, of hebben geen ouders die hun kunnen steunen. Volgens
Schelling heeft ieder kind liefde, aandacht en een volwassene nodig die er voor hem of haar kan zijn.
Schelling is van mening dat het jeugdhulpsysteem ver af staat van de leefwereld van jongeren en de
wensen en behoeften van deze jongeren. Deze jongeren worden vaak geconfronteerd met
verschillende hulpverleners, aan wie ze opnieuw hun verhaal moeten doen. Dit is dan ook een van
de punten waar nodig aan gewerkt moet worden als het gaat om dak- en thuisloze jongeren. Een
ander punt waar aan gewerkt moet worden is een positieve benadering en motiveren van dak- en
thuisloze jongeren. Dit draagt bij aan de opbouw van een vertrouwensband.
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2.4 Onderwijsprogramma’s

In deze paragraaf worden de vier meest recente programma’s in Nederland beschreven die gericht
zijn op het volgen van onderwijs voor dak- en thuisloze jongeren.

2.4.1 Onderwijs op Maat

In Friesland en Groningen is in september 2015 proefveld ‘Onderwijs op Maat’ van start gegaan.
Onderwijs op Maat maakt het voor 35 dak- en thuisloze jongeren mogelijk om naar school te gaan
en tegelijkertijd hun leven op orde te krijgen. Het proefveld richt zich op randvoorwaarden voor een
inclusiever onderwijssysteem om op deze manier dak- en thuisloze jongeren een startkwalificatie te
laten behalen (Schipper & Van Steenbergen, 2017).
Onderwijs op Maat heeft verschillende aanpassingen gedaan. Een belangrijke aanpassing is dat er
wordt afgeweken van de urennorm. Deze norm was een obstakel voor de dak- en thuisloze jongeren,
omdat zij naast school zorgtrajecten doorlopen of therapie krijgen, waardoor het lastig is om aan
deze urennorm te voldoen. Een andere belangrijke aanpassing is dat het mogelijk is voor de jongeren
om Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) te volgen met behoud van een uitkering (Schipper & Van
Steenbergen, 2017).
Er zijn wel een aantal kritische punten. Uit de tussentijdse evaluatie van het proefveld Groningen
blijkt dat het proefveld erg steunt op de eigen inzet van de dak- en thuisloze jongeren. Ook moet er
per gemeente genoeg geld beschikbaar zijn voor deze jongeren. Deze jongeren zijn niet in staat om
bijvoorbeeld zelf schoolboeken, een laptop en andere basisdingen aan te schaffen (Smulders, Bunt,
& Van Eerten, 2018).

2.4.2 Stadsbank Apeldoorn

In 2014 is in Apeldoorn een project gestart waarbij jongeren die een opleiding willen gaan volgen en
jongeren die al een opleiding volgen, ondersteuning krijgen met als doel belemmeringen tijdens de
opleiding aan te pakken, waaronder schulden. De doelgroep bestaat uit jongeren met schulden die
een opleiding gaan volgen, dak- en thuisloze jongeren vallen hier ook onder (Gemeente Apeldoorn,
2014).
Uit de resultaten blijkt dat er een aantal kritische punten zijn. De communicatie met schuldeisers is
het belangrijkste punt. De communicatie vraagt veel tijd van de schuldhulpverleners. Doordat
hulpverleners met de schuldeisers communiceerden, werd het voor de jongere mogelijk om minder
terug te betalen dan in eerste instantie nodig was. Een ander belangrijk punt is dat een andere
aanpak nodig was voor jongeren met een meervoudige problematiek, waaronder dak- en thuisloze
jongeren. Bij hen was vaak sprake van psychische of lichamelijke problematiek in combinatie met
financiële problemen (Smulders, Bunt, & Van Eerten, 2018).

2.4.3 Jongeren Perspectief Fonds

In 2016 is in de gemeente Den Haag de pilot ‘Jongeren Perspectief Fonds’ gestart voor jongeren met
schulden, waaronder dak- en thuisloze jongeren. Met de deelnemende jongeren wordt gekeken naar
de problemen op verschillende leefgebieden, deze worden aangepakt en gestabiliseerd. Van jongeren
wordt verwacht dat zij een tegenprestatie leveren. Ze moeten aan de slag gaan met opleiding, werk
of een stage. De doelgroep van dit programma zijn jongeren van 18 tot 27 jaar met problematische
schulden die zij niet op eigen kracht kunnen oplossen. Zij kunnen niet terecht in een regulier
schuldhulptraject en/of bevinden zich in een situatie waarbij zij hulp nodig hebben op verschillende
leefgebieden. De daadwerkelijke resultaten zijn op dit moment nog niet bekend (Smulders, Bunt, &
Van Eerten, 2018).
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2.4.4 Elke Jongere Telt

In Rotterdam is in 2016 het programma ‘Elke Jongere Telt’ gestart. De doelgroep bestaat uit
risicojongeren tussen de 12 en 27 jaar, waaronder ook dak- en thuisloze jongeren. Het programma
richt zich op het soepel laten verlopen van overgangen. Daarbij is er een focus op het doorbreken
van grenzen tussen de gebieden school, werk, zorg en veiligheid. Het doel is om de jongeren in staat
te stellen zoveel mogelijk zelfstandig en op eigen kracht aan zijn of haar toekomst te laten werken.
Binnen dit programma wordt gewerkt aan de volgende vijf speerpunten:
1. Een onbelemmerde overgang van 18- naar 18+. Als jongeren jonger dan 18 jaar zijn wordt
de zorg geregeld via de gemeente, als de jongere 18 jaar en ouder is moeten zij dit zelf
regelen. Dit brengt veel problemen met zich mee.
2. Alle risicojongeren blijvend in beeld.
3. Een schoolcarrière die werkt.
4. Een schuldenvrije toekomst.
5. Terug op de rails (Gemeente Rotterdam, 2016).
Dak- en thuisloze jongeren vormen een subgroep binnen de groep risicojongeren waar Rotterdam
zich op richt. Het aantal dak- en thuisloze jongeren is toegenomen. Een duidelijke verklaring is er
niet. De dak- en thuisloze jongeren hebben vooral behoefte aan praktische hulp, zoals het regelen
van een zorgverzekering tot uitleg over hun huurovereenkomst (Smulders, Bunt, & Van Eerten,
2018).
Resultaten en knelpunten van dit programma zijn er op dit moment nog niet. Het programma loopt
tot 2020 (Gemeente Rotterdam, 2016).
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Hoofdstuk 3 – Methode van onderzoek
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke keuzes gemaakt zijn.
Allereerst wordt de onderzoeksopzet besproken. Hierna volgt de procedure van dataverzameling. De
keuzes worden beargumenteerd met aandacht voor de kwaliteitseisen validiteit en betrouwbaarheid.
Ook worden in dit hoofdstuk de meetinstrumenten besproken. Als laatste komt de analyse van de
verzamelde gegevens aan bod.

3.1 Onderzoeksopzet

In deze paragraaf komt de opzet van het onderzoek aan bod. Er wordt beschreven wat voor soort
onderzoek dit is. De samenwerking met Critical Friends (hierna: cf), de onderzoeksorganisatie en
Zienn en het doel hiervan wordt beschreven.

3.1.1 Het onderzoek

In dit onderzoek staat de ervaring die dak- en thuisloze jongeren met het onderwijs hebben centraal.
Dit is een beschrijvend onderzoek, omdat in kaart wordt gebracht wat de situatie en ervaringen zijn
rondom het onderwijs voor dak- en thuisloze jongeren (Van der Donk & Van Lanen, 2016).
In dit onderzoek is gekozen voor een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het doel
van kwalitatief onderzoek is om inzicht te krijgen in de verschillende interpretaties en opvattingen
die mensen hebben, en de betekenis die ze daaraan toekennen. Bij een kwalitatief onderzoek kan
de onderzoeker zich aanpassen aan de omstandigheden van het onderzoek. Er wordt ingegaan op
de achtergronden van de verzamelde gegevens. Bij kwalitatief onderzoek staat de ervaring van de
respondenten centraal (Verhoeven, 2014). In dit onderzoek zijn de ervaringen van dak- en thuisloze
jongeren met betrekking tot het onderwijs onderzocht.
Bij kwantitatief onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens in cijfers. Vervolgens worden
grafieken en tabellen gebruikt om de resultaten weer te geven en te analyseren. Kwantitatief
onderzoek heeft verschillende kenmerken. Het eerste kenmerk is dat de data verzameld wordt door
gestandaardiseerde technieken, zoals een enquête. Ook wordt gezocht naar causale verbanden
tussen variabelen. Met een causaal verband wordt bedoeld dat een gebeurtenis het directe gevolg
van een andere gebeurtenis is. Als alle data verzameld is, wordt de analyse gebruikt om te testen of
de hypothesen kloppen. Kwantitatief onderzoek houdt zich bezig met het achterhalen van feiten
(Verhoeven, 2014). In dit onderzoek is kwantitatief onderzoek gedaan naar de knelpunten van
professionals met betrekking tot het geven van onderwijs aan dak- en thuisloze jongeren.
In dit onderzoek is fieldresearch gedaan. Fieldresearch is het doen van onderzoek in het veld. Er is
gekozen voor het interviewen van dak- en thuisloze jongeren en het afnemen van enquêtes bij
jongerenwerkers. Er is gekozen voor het interviewen omdat de beleving van de dak- en thuisloze
jongeren centraal staat in dit onderzoek. Er is gekozen voor het afnemen van enquêtes onder
jongerenwerkers, omdat de jongerenwerkers niet allemaal woonachtig zijn in Leeuwarden, en
hierdoor moeilijk bereikbaar zijn. De interviews zijn geanalyseerd door middel van het maken van
een transcript, en wordt vervolgens gecodeerd. De open vragen uit de enquêtes zijn geanalyseerd
door middel van horizontaal vergelijken. De gesloten vragen worden geanalyseerd door middel van
het bekijken van aantallen en het berekenen van percentages. Dit wordt gedaan met behulp van
Google Formulieren.
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3.1.2 Samenwerking

Het Steunpunt is de opdrachtgever van dit onderzoek. Het doel van deze samenwerking is het in
kaart brengen van het probleem, dus de onderzoeksvraag. Het Steunpunt heeft informatie
aangeleverd over het onderwijsaanbod in Friesland. Er zijn verschillende contactmomenten geweest,
zowel op locatie als via de mail.
Om het onderzoek uit te kunnen voeren heeft de opdrachtgever de organisatie Zienn benaderd. Deze
benadering is gelegd door middel van persoonlijke communicatie. Het Steunpunt heeft
samenwerkingsverbanden met Zienn, waardoor de persoonlijke communicatie snel verliep. Samen
met de opdrachtgever en de contactpersoon van Zienn is in een eerste afspraak overlegd wat de
bedoeling was. Verdere afspraken omtrent de interviews en enquêtes zijn gemaakt met de
contactpersoon van Zienn. Tijdens deze overleggen zijn afspraken gemaakt dat de contactpersoon
samen met de trajectbegeleider de dak- en thuisloze jongeren zou benaderen.
De samenwerking met de cf heeft als doel het geven en ontvangen van feedback op het
onderzoeksverslag. Er is wekelijks contact met de cf en om de week met de afstudeerbegeleider. In
deze bijeenkomsten konden vragen worden gesteld en opmerkingen worden gemaakt. Ook is de
samenwerking getoetst door middel van een feedbackformulier. Op deze manier is gereflecteerd op
de samenwerking. De afstudeerbegeleider heeft zowel mondeling als schriftelijk feedback gegeven.
Hij heeft ook hulp bij de vormgeving van het onderzoeksverslag geboden. Naast de afspraken op
school, zijn ook vragen gesteld via de mail of via de WhatsApp-groep.
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3.2 Procedure dataverzameling

In deze paragraaf wordt de manier waarop de data is verzameld beschreven. Allereerst komt de
opzet van de dataverzameling aan bod. Hierna volgen de respondenten. Er wordt gekeken naar de
manier waarop de respondenten zijn verzameld en hoe dit is verlopen. Als laatste wordt beschreven
op welke manier rekening is gehouden met de validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek.

3.2.1 Opzet dataverzameling

Om antwoord te kunnen geven op de deelvragen die betrekking hebben op de ervaring van dak- en
thuisloze jongeren in het onderwijs, is gebruik gemaakt het afnemen van interviews. Volgens
Verhoeven (2014) is het doel van een interview om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over
een bepaald onderwerp. Een interview is een vraaggesprek waarin de beleving van de respondent
centraal staat. Er is in dit onderzoek gekozen voor een semigestructureerd interview. Er is van
tevoren een topiclijst met algemene geformuleerde vragen opgesteld. De topiclijst is terug te vinden
in bijlage 2. De onderzoeker mag van deze vragen afwijken. Op deze manier is doorgevraagd als de
respondent iets interessants zei of als de onderzoeker niet helemaal begreep wat de respondent
bedoelde. De interviews zijn face-to-face afgenomen. Op deze manier werd meer contact gemaakt
met de respondent, en was hij meer bereid om uitgebreider antwoord te geven. Op deze manier
werd ook de non-respons zoveel mogelijk voorkomen (Baarda, 2014).
De interviews zijn opgenomen en vervolgens verwerkt in een transcript. De transcripten zijn terug
te vinden in bijlage 5 tot en met 10. Volgens Verhoeven (2014) heeft het opnemen van een gesprek
verschillende voordelen. Ten eerste dat de onderzoeker zijn aandacht volledig kan richten op de
gesprekspartner, en niet alles hoeft te noteren. Ten tweede heeft de onderzoeker achteraf een
letterlijke weergave van het gesprek, waardoor nauwkeurig aantekeningen gemaakt kunnen worden.
Ten derde kan de opname altijd teruggeluisterd worden, dit verhoogd de betrouwbaarheid en
validiteit van het onderzoek.
Om antwoord te kunnen geven op de deelvraag die betrekking heeft op de professionals en de
knelpunten die zij ervaren in het onderwijs voor dak- en thuisloze jongeren, is gebruik gemaakt van
enquêtes. Een enquête is een vragenlijst die aan meerdere personen wordt voorgelegd om antwoord
te krijgen op onderzoeksvragen. Personen zijn via de mail en telefoon benaderd om mee te doen aan
de enquête. Vervolgens is de link naar de enquête naar hen gestuurd. Volgens Baarda (2014) worden
internet enquêtes als minder storend ervaren, omdat de respondent de enquête in kan vullen
wanneer het hem uitkomt. Een nadeel van het afnemen van internet enquêtes kan een groot aantal
non-respons zijn. Doordat de enquêtes geheel anoniem zijn, is het lastig te achterhalen wie de
enquêtes niet ingevuld hebben. Door de contactpersoon van Zienn een herinnering te laten sturen
naar de jongerenwerkers, is de non-respons zoveel mogelijk beperkt.

3.2.3 Respondenten

Kwalitatief onderzoek
De populatie van het interview zijn alle dak- en thuisloze jongeren in Leeuwarden tot 23 jaar. Er zijn
ongeveer 100 dak- en thuisloze jongeren in Friesland, die gebruik maken van een opvangvoorziening
(Oldersma & De Jong, 2015). Het aantal daklozen in Leeuwarden is niet bekend. Volgens H. Geleynse
(persoonlijke communicatie, 4 april 2019) zijn er ongeveer 75 dak- en thuisloze jongeren in
Leeuwarden. Doordat de dak- en thuisloze jongeren niet zichtbaar zijn, en dus moeilijk te bereiken,
is het onmogelijk om deze 100 dak- en thuisloze jongeren te interviewen. Er is daarom gekozen om
zeven dak- en thuisloze jongeren te interviewen. Deze jongeren krijgen begeleiding vanuit Zienn en
zijn daarom bereikbaar.
Om de dak- en thuisloze jongeren te selecteren voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van
convenience sampling. Dit houdt in dat jongeren worden geselecteerd die eenvoudig te benaderen
zijn of bekend zijn bij de organisatie (Van der Donk & Van Lanen, 2016). De respondenten zijn
geselecteerd door de trajectbegeleider van Zienn. Er zijn zeven dak- en thuisloze jongeren benaderd
met de vraag of zij een bijdrage wilde leveren aan dit onderzoek. Deze zeven dak- en thuisloze
jongeren gingen hiermee akkoord. Vervolgens heeft de trajectbegeleider afspraken met de jongeren
gemaakt en zijn deze afspraken doorgegeven aan de onderzoeker. Het interview heeft
plaatsgevonden op de dagbestedingslocatie van Zienn. Op deze manier kon het interview gepland
worden tijdens het dagprogramma. Hierdoor hoeven de dak- en thuisloze jongeren het interview niet
in hun vrije tijd te doen, en zijn ze eerder geneigd om hun bijdrage te leveren aan dit onderzoek.
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Om ervoor te zorgen dat de dak- en thuisloze jongeren hun bijdrage wilden leveren aan dit onderzoek
en zo eerlijk mogelijk antwoord zouden geven, is ervoor gekozen om de jongeren zo anoniem
mogelijk te houden. De interviews zijn, met toestemming van de dak- en thuisloze jongere,
opgenomen met opname apparatuur. De interviews zijn uitgetypt en vervolgens verwijderd. Namen
van de dak- en thuisloze jongeren zijn achterwege gelaten.
Kwantitatief onderzoek
De populatie van de enquête bestaat uit alle jongerenwerkers in Leeuwarden die te maken hebben
met dak- en thuisloze jongeren in het onderwijs. Er zijn ongeveer 60 jongerenwerkers in Leeuwarden
die zich bezighouden met het onderwijs voor dak- en thuisloze jongeren in Leeuwarden (H. Geleynse,
persoonlijke communicatie, 4 april 2019). Om deze jongerenwerkers te benaderen is gebruik
gemaakt van het netwerk van de contactpersoon van Zienn. De contactpersoon heeft deze
professionals via de telefoon of mail benaderd met de vraag of zij hun bijdrage wilden leveren aan
het onderzoek. Vervolgens heeft de contactpersoon de mailadressen of telefoonnummers
uitgewisseld met de onderzoeker. De enquêtes zijn naar de mailadressen of telefoonnummers
gestuurd. De enquêtes zijn in totaal naar 30 jongerenwerkers verstuurd. Er hebben 24 professionals
de enquête ingevuld.
De enquêtes die door de professionals zijn ingevuld, zijn anoniem teruggestuurd. Dit is gebeurd door
middel van Google Formulieren. Op deze manier kan niet achterhaald worden wie de enquête heeft
ingevuld. Op deze manier is de privacy van de professionals gewaarborgd.

3.2.6 Validiteit en betrouwbaarheid

“De betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten geeft aan in hoeverre je onderzoek vrij is van
toevallige fouten” (Verhoeven, 2014, p. 205). Een voorbeeld van een toevallige fout is als de
respondent geen antwoord op de vraag weet. Naast dat het onderzoek vrij moet zijn van toevallige
fouten, moet het onderzoek ook herhaalbaar zijn om de betrouwbaarheid te verhogen.
Door middel van verschillende onderzoeksmethoden wordt de betrouwbaarheid verhoogd. Dit wordt
triangulatie genoemd. Voor de dak- en thuisloze jongeren is gebruik gemaakt van een interview.
Voor het onderzoeken van de ervaringen van jongerenwerkers is gebruik gemaakt van een enquête.
Bij elk interview is dezelfde topiclijst met voorbeeldvragen gebruikt. Voor de professionals is elke
keer dezelfde enquête gebruikt. Op deze manier is bijgedragen aan de betrouwbaarheid van het
onderzoek, omdat het onderzoek op dezelfde manier is herhaald. De begrippen in de vraagstelling
van de enquêtes zijn op een heldere manier geformuleerd, zodat iedereen de vraag hetzelfde
interpreteert. Op deze manier is ervoor gezorgd dat verwarring en onduidelijkheid vermeden worden.
Om te controleren of de interviewvragen en de enquêtevragen duidelijk waren, zijn deze nagekeken
door de cf en de onderzoeksbegeleider. Omdat de cf wisten waar het onderzoek over ging, zijn de
meetinstrumenten ook nagelezen door mensen die niet bij het onderzoek betrokken waren.
Zoals eerdergenoemd is tijdens het interview gebruik gemaakt van opnameapparatuur. Het opnemen
van het interview verhoogt de betrouwbaarheid, omdat het interview ieder moment teruggeluisterd
kon worden (Verhoeven, 2014). Het opnemen van het interview heeft als voordeel dat de
onderzoeker zich volledig kan richten op de dak- en thuisloze jongere, in plaats van te moeten
onthouden wat werd gezegd. Hierdoor werd het mogelijk om het gesprek achteraf uit te werken op
papier.
De validiteit houdt in of gemeten wordt wat gemeten moet worden, en dat bij het onderzoek geen
systematische fouten worden gemaakt. Een voorbeeld van een systematische fout is het expres
geven van een verkeerd antwoord. Als een onderwerp gevoelig ligt zijn respondenten eerder geneigd
om een sociaal wenselijk antwoord te geven (Verhoeven, 2014). De onderzoeker is tijdens het
interview alert op sociaal wenselijke antwoorden. Om de interne validiteit te vergroten is ook naar
de mening van jongerenwerkers gekeken. Zij hebben een andere kijk op het onderwijs voor dak- en
thuisloze jongeren. De interne validiteit is ook verhoogd door de meetinstrumenten tussentijds niet
aan te passen. De dak- en thuisloze jongeren hebben dezelfde onderwerpen in de topiclijst besproken
en de jongerenwerkers hebben dezelfde enquête ingevuld.
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3.3 Onderzoeksinstrumenten

In deze paragraaf komen de verschillende onderzoeksinstrumenten aan bod. Als eerste wordt het
interview met de dak- en thuisloze jongeren beschreven. Hierna volgt de enquête met de
jongerenwerkers. Er wordt beschreven welke onderdelen de interviews en enquêtes kennen.

3.3.1 Interview

Allereerst is een topiclijst opgesteld met onderwerpen die van toepassing zijn voor dit onderzoek. In
deze topiclijst staan alle onderwerpen die behandeld moeten worden tijdens het interview. Ook zijn
bij deze onderwerpen voorbeeldvragen opgesteld. De topiclijst met voorbeeldvragen is terug te
vinden in bijlage 2.
Tijdens het interview kan onderscheid gemaakt worden tussen open en gesloten vragen. In deze
interviews wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van open vragen. Op deze manier heeft de
respondent meer vrijheid om te antwoorden en wordt meer informatie verkregen. Er zal in mindere
mate gebruik gemaakt worden van gesloten vragen. Een gesloten vraag brengt beperkte
antwoordmogelijkheden met zich mee. Voordelen van gesloten vragen zijn specifiekere antwoorden
en er is gelegenheid voor meerdere vragen. Antwoorden van de respondent zijn beperkt bij gesloten
vragen, dit is een groot nadeel.

3.3.2 Enquête

De antwoorden uit de enquête geven antwoord op de deelvraag: ‘Welke knelpunten ervaren
jongerenwerkers in de begeleiding van dak- en thuisloze jongeren in het onderwijs?’. De enquête
vragen zijn geformuleerd in Google Formulieren. De enquête is terug te vinden in bijlage 3.
De betrouwbaarheid van de enquêtes is gewaarborgd door middel van het afnemen van
proefenquêtes. Naar aanleiding van de afgenomen proefenquêtes zijn de eventuele onduidelijkheden
aangepast. Elke jongerenwerker heeft dezelfde enquête ingevuld, ook op deze manier wordt de
betrouwbaarheid verhoogd. Er is rekening gehouden met de validiteit door te beginnen met feitelijke
vragen en vervolgens te eindigen met ervaringsvragen. Door in de antwoord categorieën ‘anders,
namelijk’ toe te voegen, is rekening gehouden met eventuele ontbrekende antwoord categorieën.
De enquête kent de volgende onderdelen:
Introductie: in de introductie wordt de respondent bedankt voor zijn deelname. Vervolgens
wordt vermeld wie het onderzoek uitvoert en de reden van het uitvoeren van het onderzoek.
Er wordt vermeld dat de enquête ongeveer 5 minuten duurt en dat vertrouwelijk met de
informatie wordt omgegaan. Ook zal een mailadres genoemd worden voor eventuele vragen
of opmerkingen.
Feitelijke vragen: in het eerste gedeelte van de enquête wordt gebruik gemaakt van feitelijke
vragen. Deze vragen zijn relevant voor het onderzoek om een beeld te krijgen van de
achtergrond van de professional.
Waarnemingsvragen: er worden stellingen voorgelegd, waar de jongerenwerkers antwoord
op moeten geven. De antwoorden worden ingevuld op een meerpuntsschaal. De
jongerenwerkers kunnen kiezen uit een aantal antwoord mogelijkheden in een bepaalde
volgorde, van oneens tot eens. De meerpuntsschaal heeft een oneven aantal antwoord
mogelijkheden, waarbij de middelste neutraal is. Er is gekozen voor een categorie neutraal,
zodat de jongerenwerkers deze konden kiezen als zij het antwoord niet wisten.
Ervaringsvragen: aan het eind van de enquête wordt gevraagd naar de ervaring van de
professional. De antwoorden op deze vragen kunnen de professionals zelf invullen. Er is
gekozen voor het openlaten van de antwoorden, zodat de professionals hun hele eigen
ervaring kunnen vertellen, in plaats van te moeten kiezen uit vaststaande antwoorden.
Afsluiting: er wordt nogmaals bedankt voor de bijdrage aan het onderzoek. Ook wordt
nogmaals benoemd dat de respondent voor eventuele vragen of opmerkingen contact op kan
nemen.
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3.3.3 Achtergrondvariabelen

Tijdens het interview is gevraagd naar de afgeronde opleidingen van de dak- en thuisloze jongeren.
Er is ook gevraagd naar de verschillende opleidingen die de dak- en thuisloze jongeren hebben
gevolgd. Dit is van belang omdat zo in beeld wordt gebracht welke soorten onderwijs de jongere
heeft gevolgd en welke opleidingen met succes zijn afgerond. Er kan op deze manier ook gekeken
worden bij welk onderwijs het eventueel mis ging.
In de enquêtes is gekeken naar hoe vaak de jongerenwerkers een dak- en thuisloze jongere in hun
caseload hebben. Op deze manier kan gekeken worden naar hoeveel ervaring de jongerenwerkers
met deze doelgroep hebben.

3.4 Analyse

In deze paragraaf komt de methode van de analyse van de verzamelde data aan bod. Hoe de
informatie is verkregen, bewerkt en geanalyseerd wordt beschreven. Er wordt onderscheid gemaakt
in hoe de kwalitatieve data en hoe de kwantitatieve data is geanalyseerd.

3.4.1 Kwalitatieve data-analyse

Van der Donk en Van Lanen (2016) benoemen verschillende methoden voor het analyseren van
kwalitatieve data. De methode die gebruikt wordt om de interviews met dak- en thuisloze jongeren
te analyseren is open coderen. De tekst is eerst verdeeld in tekstfragmenten die betrekking hebben
op hetzelfde onderwerp. Deze tekst heeft een categorienaam gekregen, waarbij de onderzoeksvraag
voor ogen werd gehouden. Er zijn categorieën uit de bestaande tekst ontstaan. Dit wordt ook wel
een inductieve werkwijze genoemd. Er is gekozen voor deze aanpak, omdat het interview een open
karakter heeft, weinig informatie beschikbaar is over dak- en thuisloze jongeren in het onderwijs en
omdat zo weinig mogelijk aan de bestaande aannames vastgehouden wordt. De analyse van de
interviews is terug te vinden in bijlage 11.

3.4.2 Kwantitatieve data-analyse

De enkele keuzevragen en de meerdere keuzevragen worden geanalyseerd door aantallen en
percentages te bekijken. Via Google Formulieren worden de aantallen en percentages berekend. De
data wordt in hoofdstuk 4 gepresenteerd in tabellen en grafieken. De analyse van de enquêtes is
terug te vinden in bijlage 12.
De schaalvragen worden ook geanalyseerd door middel van het bekijken van aantallen. De
schaalvragen worden gezien als enkele keuzevragen. Er worden schaalvragen gesteld met een
vijfpuntschaal, deze worden beschouwd als enkele keuzevragen met vijf antwoordmogelijkheden. Er
wordt in een tabel gezet in welke aantallen een bepaald antwoord is gegeven. Op deze manier wordt
inzichtelijk gemaakt hoeveel jongerenwerkers een bepaald antwoord hebben gegeven (Van der Donk
& Van Lanen, 2016). Omdat de enquête door 24 jongerenwerkers is ingevuld, is ervoor gekozen om
de aantallen te presenteren in plaats van de percentages.
De open vragen worden geanalyseerd door middel van horizontaal vergelijken. De antwoorden die
de jongerenwerkers op de open enquêtevragen hebben gegeven, worden naast elkaar geplaatst. Op
deze manier kan gekeken worden naar de overeenkomsten en naar de verschillen. Er wordt in feite
een samenvatting gegeven van de verschillende antwoorden (Van der Donk & Van Lanen, 2016).
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Hoofdstuk 4 – Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Eerst worden de resultaten
van de interviews met dak- en thuisloze jongeren beschreven. Hierna volgen de resultaten van de
enquête die is afgenomen onder jongerenwerkers die met deze doelgroep werken. De resultaten
worden per deelvraag beschreven.

4.1 Resultaten interviews

De resultaten in deze paragraaf zullen gaan over de afgenomen interviews met zeven dak- en
thuisloze jongeren. Per deelvraag zal beschreven worden wat de resultaten zijn. Er zijn vier mannen
en drie vrouwen geïnterviewd.

4.1.1 Deelvraag 1

Wat ervaren dak- en thuisloze jongeren in Leeuwarden in het onderwijs?
De dak- en thuisloze jongeren is gevraagd wat hun ervaring is met het onderwijs. Uit de interviews
komt naar voren dat slechts twee jongeren een positieve ervaring hebben met het onderwijs. Eén
jongere had een negatieve thuissituatie, waardoor zij school als een uitvlucht zag en daardoor als
erg leuk heeft ervaren. Een andere jongere benoemt dat zij altijd haar diploma wilde halen, omdat
dit door haar omgeving van haar werd verwacht. Vijf jongeren benoemen dat zij een negatieve
ervaring hebben met het onderwijs. Zij zijn van school gestuurd of gestopt met het volgen van hun
opleiding.

2

2

1
2
vmbo

mbo 1

mbo 2

geen

Figuur 1 Afgeronde opleiding van geintervïewde jongeren
In figuur 1 wordt inzichtelijk gemaakt wat de hoogst afgeronde opleiding van de jongeren is. Twee
respondenten hebben hun vmbo-diploma behaald, één heeft een mbo niveau 1 diploma, twee hebben
een mbo niveau 2 diploma en twee hebben geen diploma behaald.
Uit de interviews blijkt dat er verschillende redenen zijn waarom de dak- en thuisloze jongeren
gestopt zijn met het volgen van onderwijs. In tabel 3 zijn deze redenen inzichtelijk gemaakt. Wat
opvalt is dat de meeste jongeren zijn gestopt omdat zij de opleiding niet leuk vonden, of dat het niet
was wat zij ervan hadden verwacht. Er wordt ook genoemd dat de jongeren de hulp niet hebben
ontvangen die zij nodig hadden.
Tabel 3 Redenen waarom (ex) dak- en thuisloze jongeren gestopt zijn met het volgen van onderwijs
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Uit de interviews komt naar voren dat vijf van de zeven dak- en thuisloze jongeren in de toekomst
niet van plan zijn om regulier beroepsonderwijs te volgen. Er worden uiteenlopende redenen
genoemd. Deze redenen worden inzichtelijk gemaakt in tabel 4. Drie jongeren behalen op dit moment
certificaten op een dagbestedingslocatie. Eén jongere volgt op dit moment wel beroepsonderwijs. Zij
wil graag haar diploma halen, omdat zij dan meer kans heeft op een baan. Een andere jongere wil
ook graag weer beroepsonderwijs volgen, maar is op dit moment te druk met therapie voor zijn
psychische gesteldheid. Hij heeft op dit moment andere prioriteiten (bijlage 8).
Tabel 4 Redenen waarom dak- en thuisloze jongeren geen onderwijs willen volgen

4.2.2 Deelvraag 2

Wat hebben dak- en thuisloze jongeren nodig om onderwijs te kunnen volgen in Leeuwarden?
Er is aan de dak- en thuisloze jongeren gevraagd wat zij nodig denken te hebben om onderwijs te
kunnen volgen. In tabel 5 wordt weergeven wat de dak- en thuisloze jongeren nodig hebben om wel
onderwijs te kunnen volgen.
Tabel 5 Benodigdheden voor dak- en thuisloze jongeren om wel onderwijs te kunnen volgen

Wat opvalt is dat de dak- en thuisloze jongeren de hulp die zij nodig hebben niet ontvangen. Zij
hebben aangegeven hulp nodig te hebben tijdens het volgen van onderwijs, maar hier werd niks mee
gedaan. Een jongere noemt dat er veel afspraken werden gemaakt, zonder dat zijn mening erin mee
werd genomen. Een andere jongere zegt het volgende (bijlage 4):
‘Ik heb vaak gevraagd om hulp, maar ze zeiden dat ik het toch gewoon zelf moest doen. School
was niet zo meelevend.’
Een ander opvallend punt is dat vijf jongeren niet gemotiveerd zijn om terug te gaan naar school.
Grotendeels komt dit doordat de jongeren liever aan het werk zijn, om geld te verdienen. Of juist de
concentratie en discipline niet hebben om in de schoolbanken te zitten. Een jongere benoemt dat zij
niet inziet waarom zij een diploma zou moeten halen. Zij zegt het volgende (bijlage 6):
‘Ik denk niet dat ik iets ga bereiken met school. School is meer een soort van tijdvulling. Ik zie
school als iets wat iedereen doet. Het is niet meer bijzonder als je je school af hebt gemaakt.’
Nog een opvallend punt is dat in twee interviews wordt genoemd dat zij niet weten waarom ze een
diploma zouden moeten halen. Zij benoemen dat veel mensen, onder andere op tv, groot zijn
geworden zonder diploma. ‘Het leven loopt zoals het moet lopen’, is één van de uitspraken van een
jongere (bijlage 6). Zij ziet het nut niet in van een diploma, en is ook niet van plan om nog terug te
gaan naar school.
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4.2 Resultaten enquête

De resultaten in deze paragraaf gaan over de afgenomen enquêtes die ingevuld zijn door
jongerenwerkers in Leeuwarden, die begeleiding bieden aan dak- en thuisloze jongeren. Het gaat
om 24 respondenten.
4,20%
8,30%

54,20%

33,30%

Altijd dak- en thuisloze jongeren in caseload
Vrij geregeld dak- en thuisloze jongeren in caseload
Af en toe dak- en thuisloze jongeren in caseload
Anders
Figuur 2 Dak- en thuisloze jongeren in caseload
Van de 24 jongerenwerkers zijn dertien die altijd begeleiding bieden aan dak- en thuisloze jongeren
in Leeuwarden, acht die vrij geregeld begeleiding bieden aan deze doelgroep, twee af en toe en één
respondent die bij zijn vorige baan altijd begeleiding bood aan deze doelgroep en in zijn huidige werk
regelmatig. Figuur 2 geeft deze resultaten weer.

45,80%
54,20%

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

Ik weet het niet

Figuur 3 Aantal dak- en thuisloze jongeren waarbij het volgen van onderwijs een probleem is

Figuur 3 geeft weer bij hoeveel dak- en thuisloze jongeren het volgen van onderwijs volgens de
respondenten een probleem is. Volgens dertien respondenten is het volgen van onderwijs bij 75100% van de dak- en thuisloze jongeren een probleem. Elf respondenten benoemen dat bij 50-75%
van de dak- en thuisloze jongeren het volgen van onderwijs een probleem is.
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Figuur 4 Tevredenheid onderwijsaanbod Leeuwarden
De respondenten verschillen van mening over de tevredenheid met het onderwijsaanbod voor daken thuisloze jongeren in Leeuwarden. Dit wordt weergegeven in figuur 4, waarbij schaal 1 ontevreden
is en schaal 5 tevreden. Het valt op dat de meningen verdeeld zijn.
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4.2.1 Deelvraag 3

Wat zijn de redenen, volgens jongerenwerkers in Leeuwarden, waarom dak- en thuisloze jongeren
in Leeuwarden geen onderwijs volgen?
De jongerenwerkers hebben verschillende redenen voor het niet volgen van onderwijs door dak- en
thuisloze jongeren uit de literatuur voorgelegd gekregen. Tabel 5 geeft de scores van de stellingen
weer, waarbij 1 oneens is en 5 eens.
Tabel 5 Stellingen met scores
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Aan de jongerenwerkers is vervolgens gevraagd welke vijf stellingen zij het meest urgent vonden
om aan te werken. Volgens de jongerenwerkers zijn de volgende vijf stellingen het meest urgent om
aan te werken:
1. Dak- en thuisloze jongeren hebben allemaal een andere aanpak nodig in het onderwijstraject.
Er moet samen met deze jongeren gekeken worden naar de manier waarop het
onderwijstraject succesvol kan worden afgerond (24 keer genoemd).
2. Onderwijs is te hoogdrempelig (onpersoonlijk, er wordt niet goed gekeken naar de situatie
van de dak- en thuisloze jongere). Hierdoor haken dak- en thuisloze jongeren snel af of
volgen zij überhaupt geen onderwijs (18 keer genoemd).
3. De gemeente moet meer geld beschikbaar stellen voor dak- en thuisloze jongeren die
onderwijs willen volgen. Dak- en thuisloze jongeren zijn bijvoorbeeld niet in staat om zelf
studieboeken, een laptop en ander lesmateriaal aan te schaffen. De gemeente moet dit voor
deze jongeren financieren (16 keer genoemd).
4. Dak- en thuisloze jongeren kunnen zich niet concentreren op het volgen van onderwijs,
vanwege het feit dat zij zich zorgen maken over schulden (14 keer genoemd).
5. Een dak- en thuisloze jongere kan door de schuldregeling geen studiefinanciering aanvragen
om een studie te volgen. Een eis van schuldhulpverlenende organisaties is dat er geen nieuwe
schulden gemaakt mogen worden, dus ook geen lening in het kader van studiefinanciering.
Hierdoor volgen dak- en thuisloze jongeren geen onderwijs (10 keer genoemd).
Jongerenwerkers noemen de meerdere belemmeringen voor het volgen van onderwijs bij dak- en
thuisloze jongeren. Er wordt zeven keer genoemd dat de jongeren eerst aan hun psychische
gesteldheid moeten werken, voordat zij onderwijs kunnen volgen. Hierdoor zit het onderwijs niet in
de basisbehoeftes van de jongeren. Er wordt drie keer genoemd dat er onvoldoende begeleiding op
maat wordt aangeboden in het beroepsonderwijs. Er wordt ook drie keer genoemd dat dak- en
thuisloze jongeren geen goed ritme hebben om onderwijs te kunnen volgen. Het inschrijven bij de
gemeente wordt ook als probleem ervaren bij dak- en thuisloze jongeren. Als er geen inschrijving is,
heeft de dak- en thuisloze jongeren geen inkomen, waardoor hij geen onderwijs kan volgen.
Er is aan de jongerenwerkers gevraagd wat volgens hen moet veranderen om dak- en thuisloze
jongeren in Leeuwarden onderwijs te kunnen laten volgen. Als eerste noemen de jongerenwerkers
dat de dak- en thuisloze jongeren in het onderwijs andere aanwezigheidsregels moeten hebben.
Doordat het regelen van huisvesting de eerste prioriteit is, is het vaak niet haalbaar om aan de
aanwezigheidsnorm te voldoen. Een ander punt wat genoemd wordt is dat het voor de
jongerenwerkers lastig is om dak- en thuisloze jongeren te motiveren om onderwijs te gaan volgen,
als die motivatie niet bij hen zelf ligt. Dak- en thuisloze jongeren zijn volgens hen vaak niet voorzien
van een motiverend netwerk en succesverhalen. Er wordt ook genoemd dat meer hulpverleners nodig
zijn die dak- en thuisloze jongeren weten te stimuleren, en tegelijkertijd teleurstellingen weten te
vermijden. Er wordt genoemd dat hulpverleners samen met dak- en thuisloze jongeren moeten
doorzien wat mis kan gaan in het onderwijs en daar vooraf al op anticiperen. Ook benoemen de
jongerenwerkers dat ervan uitgegaan wordt dat dak- en thuisloze jongeren een laptop en internet
hebben, maar dit in werkelijkheid een vorm van luxe is. De middelen die jongeren nodig hebben om
onderwijs te kunnen volgen, kunnen zij niet aanschaffen vanwege de financiën.
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Hoofdstuk 5 – Discussie en conclusie
In dit hoofdstuk worden de discussie, reflectie op het onderzoek en de conclusie op de hoofdvraag
beschreven. In dit hoofdstuk wordt betekenis gegeven aan de resultaten, en wordt het
onderzoeksproces geëvalueerd. Op basis hiervan wordt de conclusie geschreven.

5.1 Discussie

In de discussie wordt antwoord gegeven op de praktijkdeelvragen. De deelvragen worden per
paragraaf beschreven. Door middel van de resultaten uit het voorgaande hoofdstuk worden de
antwoorden op de deelvragen beschreven.

5.1.1 Deelvraag 1

Wat ervaren dak- en thuisloze jongeren in Leeuwarden in het onderwijs?
Het grootste gedeelte geïnterviewde dak- en thuisloze jongeren in Leeuwarden, heeft een negatieve
ervaring met het onderwijs. Bij deze jongeren gaat het vaak tijdens hun middelbare schooltijd al
fout. Zij zijn van school gestuurd, of waren niet in staat om verder te gaan met school, vanwege
persoonlijke omstandigheden. Het grootste gedeelte van de dak- en thuisloze jongeren heeft een
diploma gehaald, namelijk vijf van de zeven. Volgens Fransen en Van den Handel (2011) heeft
ongeveer 70% van de dak- en thuisloze jongeren een diploma gehaald, dit komt overeen met de
gegevens uit de interviews.
De meeste dak- en thuisloze jongeren willen niet terug het onderwijs is. De jongeren geven
verschillende redenen. Een van de redenen is dat er te veel prikkels zijn op school. Door psychische
stoornissen kan een groot deel van de dak- en thuisloze jongeren zich niet concentreren op school,
en vallen hierdoor uit. Ongeveer 40% van de dak- en thuisloze jongeren heeft ernstige psychische
klachten, zoals ADHD, borderline en schizofrenie (Altena, Boersma, & Wolf, 2014). Hierdoor hebben
dak- en thuisloze jongeren andere prioriteiten. Zij willen zich eerst concentreren op bijvoorbeeld hun
psychische gesteldheid en schulden, voordat zij weer terug het onderwijs in gaan. Volgens Smulders,
Bunt en Van Eerten (2018) heeft ongeveer 75% van de dak- en thuisloze jongeren schulden.
Uit de interviews komt naar voren dat een aantal dak- en thuisloze jongeren niet inzien waarom zij
een diploma moeten halen. Uit de omgeving blijkt dat het niet nodig is een diploma te halen. Zij
kennen verschillende mensen zonder diploma met een goede baan, en houden hieraan vast.

5.1.2 Deelvraag 2

Wat hebben dak- en thuisloze jongeren nodig om onderwijs te kunnen volgen in Leeuwarden?
Dak- en thuisloze jongeren hebben verschillende middelen nodig om onderwijs te kunnen volgen.
Wat het meest terug komt is dat de hulp in het onderwijs beter aan moet sluiten bij de jongeren. De
jongeren geven aan dat de hulp waar zij om vragen, niet geboden wordt. Een punt wat hierbij aansluit
is dat de jongeren mee willen bepalen over het schooltraject. Zij vinden het niet fijn als zij dingen
moeten doen, die niet met hun overlegd zijn. Smulders, Bunt en Van Eerten (2018) noemen ook dat
dak- en thuisloze jongeren mee willen denken over nieuwe maatregelen, in plaats van dat het
onderwijs dit voor hun bepaalt. De jongeren kunnen op deze manier zelf aangeven of het realistisch
en haalbaar is.
Dak- en thuisloze jongeren geven aan dat zij geen onderwijs volgen vanwege hun schulden en de
kosten van het onderwijs. Zij hebben dus financiering nodig om onderwijs te kunnen volgen, zonder
dat zij extra schulden maken. Als dak- en thuisloze jongeren schulden hebben bij DUO, wordt dit
ingehouden van hun studiefinanciering, waardoor zij alsnog hun studie niet kunnen betalen.
Smulders, Bunt en Van Eerten (2018) benoemen dat hier mogelijkheden voor moeten komen,
bijvoorbeeld dat de schulden bevroren worden tot een diploma behaald is. Zij benoemen ook dat
dak- en thuisloze jongeren hun uitkering willen behouden tijdens het volgen van een opleiding. Op
deze manier hebben de jongeren extra inkomen, en kunnen zijn een opleiding naar keus financieren.
Een aantal geïnterviewde dak- en thuisloze jongeren benoemen dat zij motivatie nodig hebben om
onderwijs te kunnen volgen. Schelling (2013) is van mening dat jongeren een positieve benadering
en motivatie van een volwassene nodig hebben. Doordat dak- en thuisloze jongeren regelmatig
verschillende hulpverleners zien, raken de jongeren minder gemotiveerd.
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5.1.3 Deelvraag 3

Wat zijn de redenen, volgens jongerenwerkers in Leeuwarden, waarom dak- en thuisloze jongeren
in Leeuwarden geen onderwijs volgen?
Het eerste struikelblok voor dak- en thuisloze jongeren is de begeleiding die geboden wordt in het
onderwijs. Van dak- en thuisloze jongeren wordt verwacht dat zij hetzelfde kunnen als reguliere
jongeren in het onderwijs. Echter hebben deze jongeren een andere aanpak nodig. Er is onvoldoende
begeleiding op maat in het onderwijs. Dak- en thuisloze jongeren moeten ten eerste voldoen aan de
aanwezigheidsnorm. Dit is voor dak- en thuisloze jongeren niet haalbaar. De eerste prioriteit is
bijvoorbeeld het regelen van onderdak. Doordat de dak- en thuisloze jongeren afspraken hebben
met hulpverlening buiten school, is het niet haalbaar om te voldoen aan de aanwezigheidsnorm. In
het traject Onderwijs op Maat werd al afgeweken van de urennorm, zodat de dak- en thuisloze
jongeren tijd hadden voor zorgtrajecten en therapie (Schipper & Van Steenbergen, 2017).
Een tweede reden voor het niet volgen van onderwijs door dak- en thuisloze jongeren in Leeuwarden
is dat de jongeren eerst aan andere problematiek moeten werken. Het onderwijs zit niet in de
basisbehoeften van dak- en thuisloze jongeren. Deze jongeren moeten bijvoorbeeld eerst aan hun
psychische gesteldheid en aan de schulden werken voordat zij onderwijs kunnen volgen. Schulden
veroorzaken stress bij dak- en thuisloze jongeren, waardoor zij zich niet kunnen focussen op het
volgen van onderwijs. De overlevingsmodus staat aan (Smulders, Bunt, & Van Eerten, 2018).
Een derde reden is dat ervan uit wordt gegaan dat dak- en thuisloze jongeren over de middelen
beschikken om onderwijs te kunnen volgen. Er wordt vanuit gegaan dat zij een laptop en internet
hebben, en dat zij schoolboeken kunnen financieren. Dit is volgens jongerenwerkers niet het geval.
De gemeente zou meer geld beschikbaar moeten stellen voor dak- en thuisloze jongeren die
onderwijs willen volgen.
Een vierde reden is dat er meerdere problemen zijn omtrent de studiefinanciering. De
jongerenwerkers noemen dat veel dak- en thuisloze jongeren geen recht hebben op uitwonende
studiefinanciering, omdat het inkomen van de ouders wordt meegerekend. Echter hebben deze
jongeren helemaal geen contact meer met hun ouders. Een ander probleem is dat als de jongeren
studiefinanciering ontvangen, zij geen recht meer hebben op een uitkering. Het inkomen met een
uitkering ligt hoger dan het inkomen met studiefinanciering, dit werkt niet motiverend voor dak- en
thuisloze jongeren. Een andere reden is dat jongeren die studiefinanciering ontvangen, niet in
aanmerking komen voor een schuldhulptraject, omdat studiefinanciering niet als inkomen wordt
gezien en een uitkering wel.
Een andere reden die jongerenwerkers noemen is dat hulpverleners die kunnen doorzien wat mis
kan gaan in het onderwijs en tegelijkertijd de dak- en thuisloze jongeren kunnen motiveren schaars
zijn. Hulpverleners moeten de dak- en thuisloze jongeren bewust maken van de belemmeringen
waar zij tegenaan kunnen lopen in het onderwijs, om uitval te voorkomen. Dak- en thuisloze jongeren
hebben hulpverleners nodig die in hen geloven en ze kunnen stimuleren, maar teleurstellingen
moeten voorkomen worden. Schelling (2013) benoemt ook dat er meer hulpverleners nodig zijn die
dak- en thuisloze jongeren positief benaderen en hen weet te motiveren. Op deze manier wordt ook
bijgedragen aan de vertrouwensband.
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5.2 Reflectie op het onderzoek

In dit onderzoek heb ik me verdiept in het volgen van onderwijs door dak- en thuisloze jongeren. Ik
ben me ervan bewust dat het onderzoek ook beperkingen bevat. Een van de grootste beperkingen
is het selecteren van de dak- en thuisloze jongeren. Doordat dak- en thuisloze jongeren niet zichtbaar
zijn, is het moeilijk om deze jongeren te kunnen interviewen. De enquête is ook niet ingevuld door
alle jongerenwerkers in Leeuwarden die te maken hebben met dak- en thuisloze jongeren in het
onderwijs. Hierdoor zullen de uitkomsten van dit onderzoek slechts een inschatting zijn. Het resultaat
van dit onderzoek is niet generaliseerbaar voor alle dak- en thuisloze jongeren in Leeuwarden. Ik
had de jongerenwerkers kunnen vragen om een bevestigingsmail te sturen als zij de enquête hadden
ingevuld. Op deze manier zou ik inzichtelijk krijgen wie wel en niet de enquête hebben ingevuld.
Vervolgens had ik de jongerenwerkers die niet de enquête ingevuld hebben, zelf nog een persoonlijke
herinnering via de mail kunnen sturen.
Een andere beperking die dit onderzoek meebrengt is dat het onderzoek zich beperkt heeft tot de
stad Leeuwarden. Door deze afbakening is er geen mogelijkheid geweest om de interviews en
enquêtes te verspreiden over andere plekken in Nederland. Hierdoor zou andere beschikbare kennis
en informatie zijn blijven liggen. Ik had jongerenwerkers uit andere steden ook kunnen bevragen en
vervolgens de verkregen informatie kunnen vergelijken met de informatie van de jongerenwerkers
uit Leeuwarden.
Het maken van afspraken voor de interviews verliep redelijk stroef. De afspraken werden gemaakt
via de dagbestedingsleiding. Zij plande afspraken voor mij in met de dak- en thuisloze jongeren. De
jongeren zijn vrij om te bepalen of zij die dag naar de dagbestedingslocatie komen, dus gingen een
aantal van mijn afspraken vanwege afwezigheid niet door. Deze afspraken heb ik op een ander
moment moeten inhalen. Het was voor mij dus gokken hoeveel interviews ik per dag kon afnemen.
De samenwerking binnen de cf-groep verliep soepel. Er is wekelijks contact geweest met de cf. In
deze bijeenkomsten werden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, om het onderzoeksverslag zo
veel mogelijk te verbeteren. Ik heb dit als prettig ervaren, omdat ik hier al mijn vragen over het
onderzoek kwijt kon. De samenwerking met het Steunpunt verliep goed. De afspraken die gemaakt
zijn, werden altijd nagekomen. Ik heb de samenwerking met het Steunpunt en met Zienn als prettig
ervaren.
Om de validiteit te vergroten is gekeken naar verschillende aspecten. Op deze manier wordt gekeken
of gemeten wordt wat gemeten moet worden. Ten eerste is naar de ervaringen van dak- en thuisloze
jongeren gevraagd, maar ook naar de ervaringen van jongerenwerkers die met deze doelgroep
werken. Hieruit bleek dat de ervaringen van beide doelgroepen overeen kwamen. De validiteit is ook
verhoogd door de instrumenten tussentijds niet aan te passen. Ondanks de feedback die ontvangen
is van één van de jongerenwerkers is de enquête niet aangepast. Er is voor gekozen om dit niet aan
te passen, zodat alle jongerenwerkers dezelfde enquête ontvingen.
Het zou gewenst zijn om dit onderzoek te vervolgen door middel van een ontwerponderzoek. Er zou
een onderwijsprogramma ontworpen kunnen worden waar alle benodigde aspecten in verwerkt zijn,
zoals een afwijkende urennorm en de bekostiging van het onderwijs.
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5.3 Conclusie

Waarom maken dak- en thuisloze jongeren weinig gebruik van het beroepsonderwijs in Leeuwarden?
Uit het onderzoek is gebleken dat er verschillende redenen zijn waarom dak- en thuisloze jongeren
weinig gebruik maken van het onderwijs in Leeuwarden. Het is opvallend dat wat de dak- en thuisloze
jongeren zelf vinden, overeenkomt met wat de jongerenwerkers vinden. Als dak- en thuisloze
jongeren geen onderwijs kunnen volgen, kunnen zij geen startkwalificatie halen. Dit heeft als gevolg
dat dak- en thuisloze jongeren een zwakke positie op de arbeidsmarkt hebben, een verhoogde kans
hebben op werkloosheid en een verhoogde kans op criminaliteit en sociale uitsluiting. Hierdoor neemt
het aantal jongeren met schulden toe. Het wordt moeilijk om een huis te vinden en de jongeren
komen in een vicieuze cirkel terecht (Turkenburg, 2017).
Het eerste wat naar voren komt is dat de hulp binnen het onderwijs niet aansluit op wat de dak- en
thuisloze jongeren nodig hebben. Dak- en thuisloze jongeren willen meegenomen worden in de
maatregelen, zodat zij zelf kunnen aangeven of het haalbaar en realistisch is. De jongerenwerkers
noemen ook dat de begeleiding in het onderwijs verbeterd kan worden. Een voorbeeld is dat jongeren
niet aan de aanwezigheidsnorm kunnen voldoen, doordat zij regelmatig afspraken hebben met de
hulpverlening. In het traject Onderwijs op Maat wordt al afgeweken van de urennorm.
Het grootste gedeelte dak- en thuisloze jongeren heeft verschillende problematiek op het gebied van
schulden en psychische gesteldheid, hier heeft het volgen van onderwijs minder prioriteit. Dit wordt
ook benoemd door de jongerenwerkers. Het onderwijs zit niet in de basisbehoeften van dak- en
thuisloze jongeren. Zij moeten eerst aan andere problematiek werken. Een vaak genoemde
problematiek zijn de schulden. Dak- en thuisloze jongeren hebben vrijwel altijd te maken met
schulden. Zij zijn bang om meer schulden te maken als ze onderwijs gaan volgen, of kunnen door
de schulden geen onderwijs volgen. Volgens jongerenwerkers is het ontvangen van studiefinanciering
ook moeilijk voor dak- en thuisloze jongeren, met name vanwege de schulden die zij hebben. Daken thuisloze jongeren beschikken ook niet over de middelen om onderwijs te kunnen volgen. Zij
hebben het geld niet om internet, een laptop en schoolboeken aan te schaffen.
Een ander probleem is dat de hulpverlening voor veel dak- en thuisloze jongeren niet bekwaam
genoeg is als het gaat om het volgen van onderwijs. De jongerenwerkers benoemen dat
hulpverleners nodig zijn die verstand hebben van de knelpunten van het onderwijs, waar dak- en
thuisloze jongeren tegen aanlopen, en tegelijkertijd de jongeren kunnen motiveren om het onderwijs
in te gaan. Volgens een aantal dak- en thuisloze jongeren hebben zij ook weinig motivatie om
onderwijs te volgen. Er zijn te weinig hulpverleners die in de dak- en thuisloze jongeren geloven en
hen kunnen stimuleren.

Kracht Lara 380393 PG 18-19 4.Afstudeerfase PG PRODUCT

32

Hoofdstuk 6 – Aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de bevindingen uit dit onderzoek kunnen worden toegepast
in de praktijk. De aanbevelingen vloeien voort uit de resultaten van dit onderzoek. Er wordt
beschreven hoe de aanbevelingen geïmplementeerd kunnen worden en wat daar voor nodig is.
Aanbeveling 1: Verbeter de samenwerking met het beroepsonderwijs.
Uit dit onderzoek blijkt dat de dak- en thuisloze jongeren behoefte hebben aan passende hulp in het
onderwijs. Begin met contact zoeken het beroepsonderwijs in Leeuwarden. Er kan bijvoorbeeld
contact gelegd worden met een maatschappelijk werker, decaan of mentor. Als contact gezocht is,
kan makkelijk informatie uitgewisseld worden over dak- en thuisloze jongeren. Er kan bijvoorbeeld
bijscholing plaats vinden, om de werknemers in het beroepsonderwijs op de hoogte te stellen van de
situatie rondom dak- en thuisloze jongeren. Op deze manier kunnen de werknemers in het
beroepsonderwijs beter aansluiten bij hulpvragen van dak- en thuisloze jongeren. Zoals uit dit
onderzoek blijkt, hebben de meeste dak- en thuisloze jongeren behoefte aan passende hulp. Als een
nauwe samenwerking met het beroepsonderwijs plaatsvindt, kan beter hulp op maat aangeboden
worden. Deze aanbeveling sluit aan bij het beleid van het Steunpunt. Het Steunpunt verzorgt
cursussen, conferenties, bijeenkomsten voor kennisdeling en intervisiebijeenkomsten voor
bijvoorbeeld begeleiders en onderwijsgevenden.
Aanbeveling 2: Verbeter de samenwerking met de gemeente.
Het onderwijsaanbod voor zorgleerlingen, in dit geval dak- en thuisloze jongeren, moet samen met
de gemeente afgestemd worden (VNG, z.d.). Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal aspecten uit het
onderwijs aangepast moeten worden, bijvoorbeeld de urennorm en de studiefinanciering. Het
onderwijs kan niet zomaar uitzonderingen maken, dus moet worden samengewerkt met de
gemeente. Als de gemeente op de hoogte is wat dak- en thuisloze jongeren nodig hebben, is zij in
staat om hier wat aan te doen. De gemeente kan vrijstellingen geven met betrekking tot de
urennorm, waardoor het voor de dak- en thuisloze jongeren mogelijk wordt om tijdens school ook
hulpverleningsafspraken te hebben.
Uit dit onderzoek blijkt dat dak- en thuisloze jongeren geen onderwijs volgen, omdat zij dit niet
kunnen bekostigen. Zij hebben geen geld om school te betalen, boeken, laptop en andere materialen
aan te schaffen. Als nauw wordt samengewerkt met de gemeente, kan geld vrij komen voor deze
jongeren die het onderwijs in willen. Op deze manier financiert de gemeente het onderwijs voor deze
jongeren.
Aanbeveling 3: Doe nader onderzoek.
Zoals genoemd in paragraaf 5.2 zou een vervolgonderzoek kunnen plaatsvinden, door middel van
een ontwerponderzoek. Er kan een onderwijsprogramma ontworpen worden. In dit
onderwijsprogramma worden de aspecten verwerkt die de dak- en thuisloze jongeren nodig hebben.
Deze aspecten zijn terug te vinden in de conclusie, beschreven in paragraaf 5.3. Om dit
onderwijsprogramma vorm te geven moet nauw samengewerkt worden met de gemeente en met
het beroepsonderwijs, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Om tijd te winnen kan verder
gewerkt worden op het onderwijsprogramma Onderwijs op Maat. De aspecten die in Onderwijs op
Maat wel werken, worden meegenomen. De aspecten die Onderwijs op Maat mist, worden
toegevoegd. Op deze manier wordt een onderwijsprogramma gecreëerd, die de behoeften van daken thuisloze jongeren dekt. Er zou meteen een onderwijsprogramma ontworpen kunnen worden aan
de hand van dit onderzoek en aan de hand van de evaluatie van het programma Onderwijs op Maat.
Als dit programma zo snel mogelijk gerealiseerd wordt, zou dit na de zomervakantie in kunnen gaan.
Op deze manier kunnen dak- en thuisloze jongeren meteen vanaf het begin van het schooljaar
instromen.
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Hoofdstuk 7 – Professionele ontwikkeling
In dit hoofdstuk ligt de focus op mijn professionele ontwikkeling. Er wordt beschreven hoe ik mij
tijdens mijn onderzoek heb geprofileerd en gepositioneerd binnen de samenwerking. Vervolgens
wordt gereflecteerd op mijn vermogen om af te stemmen op de normen en waarden van anderen.
Als laatste wordt mijn visie ten aanzien van het pedagogisch vraagstuk beschreven.

7.1 Samenwerking

Aan de hand van de 360 graden feedback die ik heb ontvangen van mijn cf wordt gereflecteerd op
de samenwerking. De ingevulde feedbackformulieren zijn terug te vinden in bijlage 15.
In de feedback die ik heb ontvangen scoor ik hoog op het contactuele aspect van de samenwerking.
Mijn cf benoemen dat ik luister naar wat iedereen te zeggen heeft en dat ik respect toon. Ik denk
mee als zij ergens tegen aanlopen. Hier kan ik me in vinden. Tijdens de bijeenkomsten probeer ik
actief mee te denken en te helpen waar nodig. Zelf vind ik het ook prettig als mijn cf mij helpen als
ik ergens tegenaan loop, dus dit probeer ik ook zoveel mogelijk bij hen te doen.
In de feedback over de samenwerking komt naar voren dat ik flexibel ben tijdens de bijeenkomsten.
Ik luister naar anderen en ik overweeg hier iets mee te doen. Er wordt benoemd dat ik het voortouw
neem. Hier herken ik mijzelf in. Ik ben iemand die graag concrete afspraken maakt en niet om de
zaken heen draait. Als iets moet gebeuren, vind ik het fijn als het meteen gebeurt in plaats van dat
het vooruit wordt geschoven. Ik begrijp dat dit terug komt in de samenwerking tijdens de
bijeenkomsten. Als afspraken gemaakt moeten worden, ben ik diegene die met data komt en het
duidelijk op papier zet. Ik heb graag mijn zaken op orde en ik probeer op deze manier mijn cf daarin
mee te nemen. Dit is ook terug te zien in de feedback over zelfstandigheid. Zij benoemen dat ik weet
wat ik wil en dat ik ook weet wat van mij verwacht wordt. Dit sluit aan bij dat ik graag mijn zaken
goed op orde wil hebben.
Op het punt stressbestendigheid lopen de scores uiteen. Er wordt genoemd dat ik stress ervaar door
de tijdsdruk, maar er wordt ook genoemd dat ik juist geen stress ervaar doordat ik alles op orde
heb. Ik ervaar zeker wel stress door de tijdsdruk en ik heb ook het idee dat ik dit aan anderen laat
merken. Blijkbaar is dit niet het geval. Doordat ik juist alles graag op orde wil hebben ervaar ik
stress. Doordat ik de deadlines haal en mijn zaken op orde heb is het wel minder stress, maar de
stress is niet weg.
Bij het punt zelfreflectie wordt genoemd dat mijn cf zien dat ik weet wat ik doe wat betreft mijn
onderzoek. Ik ben het hier niet volledig mee eens. Ik kan lang twijfelen over of ik het wel goed heb
gedaan. Hierdoor stel ik regelmatig vragen aan mijn cf of aan mijn onderzoeksbegeleider. Ik vind
het fijn om bevestiging te krijgen als ik iets goed doe, of juist als ik iets moet verbeteren. Ik denk
dat niemand echt 100% weet wat diegene doet tijdens zijn afstudeerfase, en dat dit volkomen
normaal is. Hierdoor vind ik het ook niet erg om vragen te stellen aan anderen.
Er wordt hoog gescoord bij het punt doorzettingsvermogen. Ik heb regelmatig laten weten dat ik
gebruik wil maken van het eerste inlevermoment. De cf zien dat ik hier hard voor werk. Hier ben ik
het mee eens. Als ik graag iets wil dan ga ik daar ook voor. Ik ben veel met mijn onderzoek bezig
om dit op het eerste inlevermoment in te kunnen leveren.
Bij de algemene feedback wordt genoemd dat ik weet wat ik wil en niet bang ben om mijn mening
te laten horen. Ik herken mijzelf hier in. Als ik denk dat iemand zijn onderzoek op een andere manier
beter of makkelijker kan, dan zal ik dat benoemen. Ik zal het ook benoemen als ik denk dat iets niet
een goed idee is. Ik wil hier niemand mee aanvallen, maar ik wil juist iedereen zo goed mogelijk
helpen. Ik zelf vind het ook fijn om de mening van de andere cf wat betreft mijn onderzoek te horen.
Door elkaar zoveel mogelijk feedback te geven helpen we elkaar naar een goede afsluiting van ons
onderzoek.
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7.2 Afstemming

De situatie
Ik had een interview gepland met X. X. volgt dagbesteding bij Zienn. X. is een tijdje dak- en thuisloos
geweest. Ik had met X. een interview over haar ervaring met het onderwijs. Zij benoemde dat zij
erg onzeker was geworden tijdens een opleiding die zij volgde, maar ging hier verder niet heel erg
op in. Ook benoemde zij dat zij in verschillende hulpverleningstrajecten zit, vanwege onder andere
haar psychische gesteldheid. Ik had gezien dat X. krassen op haar armen en benen had zitten, als
gevolg van automutilatie.
Feiten:
X. wil meewerken aan mijn onderzoek over het volgen van onderwijs.
X. volgt dagbesteding bij Zienn.
X. zit in verschillende hulpverleningstrajecten.
Ik interview X. alleen over haar ervaring met het onderwijs.
X. heeft krassen, als gevolg van automutilatie.
Gedachten:
Kan ik benoemen dat ik de krassen heb gezien?
Zou X. zichzelf recentelijk nog hebben gesneden?
Is het van belang voor mijn onderzoek om te benoemen dat ik de krassen heb opgemerkt?
Gevoelens:
Bezorgdheid
Schrik
Nieuwsgierigheid
Het dilemma
Moet ik benoemen dat ik de krassen heb opgemerkt en hierop door vragen of moet ik het negeren?
Handelingsalternatieven
De leiding van de dagbesteding informeren
Doorvragen op de hulpverleningstrajecten en de hulpverleners vervolgens informeren
Waarden en normen, beroepscode
De volgende waarden en normen botsen:
Privacy: ik hou rekening met de persoonlijke omstandigheden van diegene die ik mag
interviewen.
Veiligheid: volgens de beroepscode van het NVO (2017) moeten dreigende situaties, die
schadelijk zijn voor de cliënt, wegnemen en doen wat past bij de omstandigheden, ongeacht
of de pedagoog zich bemoeit met de cliënt.
Nieuwsgierigheid: door nieuwsgierig te zijn kan ik me beter inleven in de leefwereld van
anderen.
Terugblikken
Ik was in eerste instantie erg geschokt toen ik alle krassen op het lijf van X. zag. Ik liet dit niet
merken en begon gewoon het gesprek over mijn onderzoek. Ik was geschrokken, omdat ik niet vaak
met mensen een gesprek voer die aan automutilatie doen. Aan de krassen op haar lijf, kon ik zien
dat het een tijd niet goed met haar ging. Hierdoor werd ik bezorgd. Ik kon niet goed zien of de
krassen recentelijk waren of dat het littekens waren. Ik maakte mij zorgen over hoe zij zich voelde,
terwijl dit eigenlijk helemaal niet iets was wat met mijn onderzoek te maken had.
Ik wist niet of ik er wat van moest zeggen, omdat ik niet inzag wat de toegevoegde waarde was voor
mijn onderzoek. Aan de andere kant wilde ik het juist wel graag benoemen, om te vragen of alles
goed met haar ging. Ik heb ervoor gekozen om het niet te benoemen, en me te focussen op alleen
het onderwijs. Ik wilde geen ongemakkelijke situaties creëren, of haar op één of andere manier
aanvallen. Als zij mij dit wilde vertellen, dan had ze dat vast gedaan. Ik ging het gesprek met haar
aan voor mijn onderzoek, en niet als hulpverlener. Dit gaf voor mij de doorslag. Als ik als hulpverlener
een gesprek met haar had gevoerd, had ik het zeker benoemd. Het ging dan tenslotte om haar eigen
veiligheid, en als hulpverlener moet je die volgens de beroepscode altijd waarborgen. X. krijgt ook
verdere hulpverlening, waarbij zij hier ook over praat. Ik vond het daarom niet nodig om hierover te
beginnen.
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Ik heb er ook voor gekozen om het niet tegen de groepsleiding of andere hulpverleners te zeggen.
Ik verwacht dat iedereen op de hoogte is van haar situatie, en dat ze het niet van iemand die één
keer komt interviewen willen horen. Ik vind mezelf te ver van de situatie af staan, om er iets mee te
moeten doen. Ik ken X. namelijk verder helemaal niet, en dit was de eerste keer dat ik haar zag en
met haar sprak.
De belangrijkste essentiële aspecten in deze situatie zijn voor mij het handelen in een bepaalde rol.
In deze situatie botsten mijn waarden en normen als interviewer, met de waarden en normen van
mij als hulpverlener. Als interviewer ben ik nieuwsgierig naar haar ervaringen met het onderwijs,
maar als hulpverlener ben ik nieuwsgierig naar haar problemen, zodat ik haar verder kan helpen. In
mijn rol als interviewer was ik niet diegene die haar moest en kon helpen met haar problemen. Ook
speelde de privacy van X. mee. Ik wilde geen vragen stellen over haar persoonlijke situatie, want
die gaat mij eigenlijk niks aan.
Ik heb hiervan geleerd dat ik me voor een gesprek goed moet bedenken in welke rol ik zit. Ik ben
van mening dat ik sneller moet schakelen tijdens zo’n situatie. Ik had van tevoren kunnen weten dat
de jongeren die ik ging interviewen niet een gemakkelijk leven hebben gehad. Als ik mij hier eerder
bewust van was, dan was ik ten eerste al minder geschrokken en kon ik me vervolgens goed focussen
op het interview over X. haar ervaring met het onderwijs.

7.3 Visieontwikkeling

Naar mijn mening is het probleem wat dak- en thuisloze jongeren ervaren met het onderwijs
onderbelicht. Dit merkte ik vooral tijdens het literatuuronderzoek voor dit onderzoek. Er is heel
weinig literatuur te vinden over het onderwijs in de situatie van dak- en thuisloze jongeren. Ik, als
pedagoog, vind het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om onderwijs te volgen, om zichzelf
optimaal te ontwikkelen en daardoor een hogere kans heeft op de arbeidsmarkt. Ik vind het
belangrijk dat een hulpverlener de dak- en thuisloze jongere bijstaat in het onderwijs. Naar mijn
mening heeft een dak- en thuisloze jongere vooral een vangnet nodig om zijn of haar problemen op
te kunnen lossen. Het komt veel voor dat deze jongeren problemen hebben in de thuissituatie,
waardoor hun vangnet volledig weg is. De dak- en thuisloze jongeren hebben veel meegemaakt in
hun leven en hebben geen ouders die hen bij deze problemen kunnen helpen.
Ik sluit mij aan bij de visie van Schelling. Zoals eerder genoemd streeft Schelling (2013) ernaar dat
ieder kind liefde, aandacht en een volwassene nodig heeft die er voor hem of haar kan zijn. Naar
mijn mening kan dit ook een hulpverlener zijn in plaats van een ouder. Ik streef ernaar om in mijn
beroep ieder kind liefde en aandacht te geven. Ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
jongeren.
Naar mijn idee werkt het niet als dak- en thuisloze jongeren veel verschillende hulpverleners krijgen.
Ik vind het belangrijk dat er één hulpverlener is, die de dak- en thuisloze jongeren helpen bij de
problematiek die zij hebben, waaronder het volgen van onderwijs. Ik denk dat dak- en thuisloze
jongeren meer vertrouwen krijgen in de hulpverlening als zij één jongerenwerker hebben. Ik ben me
ervan bewust dat het natuurlijk niet mogelijk is om voor elk soort problematiek dezelfde hulpverlener
in te schakelen. Er zal misschien ook een psycholoog of schuldhulpverlening nodig zijn. In dit soort
gevallen vind ik het belangrijk dat de vaste hulpverlener in dit traject wordt meegenomen, zodat de
jongere alsnog kan terugvallen op deze hulpverlener als hij of zij het even niet meer ziet zitten.
Naar mijn mening is Onderwijs op Maat een goed onderwijstraject voor dak- en thuisloze jongeren.
Zoals uit de enquête bleek is het nodig dat wordt afgeweken van de urennorm waaraan jongeren in
het onderwijs moeten voldoen. Onderwijs op Maat wijkt hiervan af. Een ander punt wat naar mijn
mening meegenomen moet worden in het onderwijs, is dat het onderwijs gecombineerd moet kunnen
worden met schuldhulpverlening. Uit de interviews blijkt dat dak- en thuisloze jongeren geen
onderwijs volgen doordat zij schulden hebben, of bang zijn om grotere schulden te krijgen door het
volgen van onderwijs. Ik denk dat als deze twee essentiële aspecten gecombineerd worden, een
nieuw succesvol onderwijstraject voor dak- en thuisloze jongeren ontstaat. Dit sluit ook aan bij de
visie van het Steunpunt. Het Steunpunt wil zo veel mogelijk samenwerken met professionals op
verschillende expertisegebieden. Dit moet ook doorgevoerd worden in het onderwijs. Naar mijn
mening kunnen professionals op deze manier van elkaar leren.
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Bijlage 1 – Organogram
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Bijlage 2 – Topiclijst interviews
Deelvraag
Inleiding

Kern

Wat ervaren dak- en thuisloze
jongeren in Leeuwarden met
betrekking tot het volgen van
onderwijs?

Wat zijn de redenen volgens daken
thuisloze
jongeren
in
Leeuwarden waarom zij geen
onderwijs volgen?

Afsluiting

Voorbeeldvragen
Voorstellen
Opdrachtgever
Doelonderzoek
In het belang van ...
Tijdsduur
Toestemming vragen opnemen
Privacy
Benoemen dat als er vragen zijn waar ze
geen antwoorden op willen geven,
kunnen ze dit aangeven
Begrip onderwijs toelichten
Alvast bedanken
Wat komt in je op als je aan onderwijs
denkt?
Welk onderwijs heb je gevolgd?
Hoe verliep de middelbareschooltijd?
Wat heb je na de middelbare school
gedaan?
Zijn er dingen die anders hadden
gemoeten?
Wat voor ervaringen heb je met het
onderwijs?
Welk cijfer geef je het onderwijsaanbod
in Friesland? (0 is ontevreden, 5 is
tevreden)
Wat voor verschillende soorten onderwijs
zijn er in Friesland?
Hoe zou je het vinden om onderwijs te
volgen?
Op welke manier past het onderwijs in
jouw leven?
Zou het lukken om op dit moment
onderwijs te volgen?
Waarom wel/niet?
Wat heb je nodig om onderwijs te kunnen
volgen?
Wat zou volgens jou anders kunnen in
het onderwijs?
Denk je dat alle jongeren in jouw situatie
er zo over denken?
Zijn er nog punten die je wilt bespreken?
Heb je punten gemist in dit interview?
Hoe vond je dit interview?
Uitnodigen symposium?!
Nogmaals bedanken.

Kracht Lara 380393 PG 18-19 4.Afstudeerfase PG PRODUCT

40

Bijlage 3 – Enquête professionals
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Bijlage 4 – Transcript interview 1
I: hadden ze je ook al verteld waar mijn onderzoek over ging? Ik doe onderzoek naar hoe (ex) daken thuisloze jongeren terug kunnen naar het onderwijs. Waarom ze wel of niet onderwijs volgen en
wat de reden zijn.
R: oké.
I: nu is mijn eerste vraag: wat is jouw ervaring met het onderwijs?
R: het onderwijs, nou ik heb niet echt goede ervaringen. Ik heb mijn vmbo diploma wel gehaald.
mbo ben ik van afgetrapt.
I: hoe komt dat? Als je trouwens ergens niet over wilt praten, dan moet je het gewoon zeggen. Dan
skippen we dat.
R: dat maakt mij niet zoveel uit.
I: oké.
R: we hadden een soort van groepje bij ons en dat liep niet helemaal lekker en veel hangen, jointjes
roken, weet ik veel wat we allemaal niet hebben gedaan.
I: oh dus het was meer jullie schuld dan de schuld van de school?
R: nee het was ook wel de schuld van de school, Friesland College was niet heel goed met helpen
met jongeren zoals ik. Qua lesgeven vond ik ze ook niet super. Ze laten je helemaal alleen, zelf je
ding doen.
I: je krijgt helemaal geen hulp?
R: nee helemaal geen hulp, en dat had ik wel echt nodig.
I: zou je nu ook nog terug naar school willen?
R: nee, bekijk het maar lekker.
I: Ja? Welke richting heb je gedaan?
R: service medewerker gebouwen. Van alles in een, timmerman, installatietechniek enz.
I: vond je dat wel leuk?
R: nee, het was niet zo’n hele goede keuze.
I: wat zou er anders moeten daar?
R: sowieso de hulp, het ondersteunen van jongeren die met verschillende problemen kampen, zoals
autisme en concentratieproblemen. Dat kan wel anders. Ze wisten niet wat ze met mij aan moesten,
dus ze hebben mij meteen naar de rebound gestuurd.
I: wat houdt dat in?
R: dat is een soort van time-out, waar je tot rust komt, waar je kijkt naar jezelf en hoe je jezelf kan
verbeteren en hoe je weer terug naar school kan.
I: veel structuur?
R: viel wel mee, ik kon daar gewoon te laat komen of skippen.
I: Hoe ging je middelbare school?
R: dat was kiele kiele. Kijk, de eerste klas ging goed, dan ben je heel gemotiveerd. Maar ja, de
tweede klas was niks meer.
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I: maar je hebt wel je diploma gehaald?
R: ik kwam in de tweede klas op de groep te wonen, op dagbehandeling. Dat zat er ook nog bij. Ik
had veel afleiding met school enz. Ik had een leiding op de dagbehandeling, en dat was de dochter
van directeur op de middelbare school. Dus hij wist wat er speelde, en hij heeft altijd zijn hand boven
mijn hoofd gehouden. Door hem heb ik mijn diploma gehaald. anders was ik in de derde klas er al
afgestuurd.
I: waarom dan?
R: ik was niet gemotiveerd. Concentratie was slecht. Alleen toetsen gingen wel goed.
I: dus leren kon je wel goed?
R: Ik heb nooit geleerd. Ik lette alleen op tijdens de lessen. Dan moesten we in de boeken leren en
dan deed ik niks meer. Ging ik op mijn telefoon muziek luisteren en spelletjes doen.
I: dus eigenlijk had je wel een niveau hoger gekund als je had geleerd?
R: ja dat had wel gekund. Met maatschappijleer had ik wel 9.7 gehaald.
I: dat is wel goed. Maar je hebt dus je middelbare school diploma.
R: Ja
I: goed zo. Ik weet niet of dat heel veel voorkomt. Hebben de jongeren hier diploma’s of praat je
daar niet over?
R: daar praat je niet echt over. Er zijn een paar die hebben een diploma, maar de rest weet ik niet.
I: praten jullie wel eens over school?
R: de meeste vinden school niks. Er zijn een paar die wel gewoon naar school zijn gegaan. Ik weet
het niet zo goed.
I: Oké, en wat denk je dat je nodig hebt om onderwijs te kunnen volgen?
R: vooral ondersteuning op school, de hulp. Als je vraagt naar hulp, dat ze je echt komen helpen. Ik
heb vaak gevraagd om hulp, maar ze zeiden dat ik het toch gewoon zelf moest doen. School was
niet zo meelevend.
I: en hoe zit het met andere scholen?
R: school Y is wel beter heb ik gehoord.
I: maar daar heb je niet veel ervaring mee?
R: ik mag in principe niet meer naar school.
I: hoe komt dat dan?
R: ik heb een negatief schooladvies gekregen van de gemeente.
I: wat houdt dat in?
R: dan heb je vrijstelling voor school.
I: dan hoeft het niet of dan mag het niet?
R: het hoeft niet. Ze hebben mij wel degelijk echt afgeraden om terug naar school te gaan.
I: hoe kan dat dan?
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R: door mijn problemen destijds, weet ik niet precies eigenlijk. Ik wou ook niet naar school.
I: maar krijg je dat zomaar van de gemeente?
R: je moet school wel echt helemaal verprutsen.
I: is het meer een straf?
R: voor mij heeft het in mijn voordeel gewerkt. Ik wilde helemaal niet naar school. Er zijn wel mensen
die het als straf zien.
I: maar betekent dat dat je hier geen onderwijs meer kan volgen, of in heel Nederland niet?
R: ik heb het verkeerd uitgelegd denk ik. Ik kan wel weer onderwijs volgen, of mag. Maar het is mij
gewoon echt afgeraden door de gemeente om het te doen. Zij hebben zoiets van dat gaat je niet
nog een keer lukken.
I: als je niet terug naar het onderwijs wil dan maakt het niet veel uit toch?
R: ik wil liever gewoon een thuisstudie doen.
I: werken leren ofzo dan?
R: dan moet ik alsnog 1 dag naar school.
I: je wilt nooit meer naar school?
R: het is niet dat ik niet naar school wil. Er zijn zoveel prikkels om me heen op school, dat kan ik
niet aan. Ik heb hier tijdens het eten ook, als de tafel vol zit, heb ik te veel in mijn hoofd. Ik kan
bijvoorbeeld ook niet uitgaan, dat vind ik verschrikkelijk.
I: echt? Te veel mensen en geluiden?
R: te veel mensen, geluiden en rot muziek. Dat soort dingen zijn niet voor mij weggelegd.
I: wat doe je nu eigenlijk?
R: dit.
I: wat doe je hier?
R: letterlijk van alles. Op donderdagmiddag sport ik. Ik werk in de fietsenwerkplaats. Ik doe
boodschappen. Ik doe vaak de rondleidingen hier. Ik heb ook wel eens in de keuken geholpen. Als
ze mij nodig hebben, dan help ik iedereen.
I: dus verschillende klusjes?
R: voornamelijk werk ik in de fietsenwerkplaats.
I: wat vind je daarvan?
R: dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Dat zou ik later ook wel willen doen. Lekker knutselen aan
fietsen.
I: dus je bent echt iemand die met zijn handen bezig moet zijn?
R: ja het liefst wel. Ik wilde eerst auto’s doen, maar daar moet ik ook weer voor naar school. Dus ik
begin nu bij het laagste van het laagste.
I: nou het laagste van het laagste vind ik niet.
R: nou vergeleken met auto’s en scooters is dit wel het laagste.
I: ja zo, maar misschien kan je telkens een stapje verder?
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R: ja, na de fietsen wil ik scooters erbij gaan doen.
I: misschien kan je het jezelf wel aanleren?
R: ja, of liever een cursus ofzo.
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Bijlage 5 – Transcript interview 2
I: weet je waar mijn onderzoek over gaat?
R: nee?
I: hebben ze dat niet verteld?
R: nee niet echt.
I: ik doe onderzoek naar waarom (ex) dak- en thuisloze jongeren niet naar school zijn gegaan, of
juist wel, en wat de redenen daarvoor zijn.
R: helemaal goed.
I: allereerst echt top dat ik je mag interviewen. Anders kon ik geen onderzoek doen. Mijn eerste
vraag is: wat komt er in je op als je aan onderwijs denkt? Wat is je ervaring?
R: mijn ervaring met school is niet heel goed.
I: Nee?
R: nee ik ga al bijna 6 jaar niet naar school.
I: Nee?
R: En het zit er ook niet in.
I: hoe komt dat?
R: privé situatie, thuis ging het niet goed met mijn ouders. Mijn moeder heeft een paar keer handje
dood gelegen. Ik moest voor mijn broertje zorgen, dus zodoende ben ik gestopt.
I: dus toen had school niet echt meer je prioriteit?
R: nee.
I: oké, dus kwam het alleen door de thuissituatie? Of waren er nog andere dingen?
R: de hulp op school was ook echt niet goed op school. Eigenlijk is school niet echt iets voor mij
geweest. Ik heb altijd al gewerkt. Ik ben niet iemand die in de schoolbanken moet zitten.
I: hoe ging het op de basisschool dan?
R: basisschool ging goed.
I: en middelbare school?
R: daar ging het al fout.
I: Ja? Heb je een middelbare schooldiploma?
R: nee. Ik heb alleen certificaten, meer niet.
I: vanaf wanneer ben je van school gegaan dan?
R: ik ben in de derde van het vmbo afgetrapt. Toen heb ik een jaartje mbo 1 gedaan. Daarna ben ik
gestopt. Toen was ik 16 ofzo.
I: dan moet je daarna nog naar school?
R: nee ik kon gewoon werken. Toen ging het allemaal wat makkelijker met de leerplicht.
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I: dat werkte dan wel in jouw voordeel. Je hebt nu ook niet echt de behoefte om terug naar school
te gaan?
R: nee nee, ik ga ook zeker niet meer terug naar school.
I: nee?
R: nee echt niet. Is niks voor mij. Ik kan wel weer aan een opleiding beginnen, maar als ik die
verneuk heb ik mezelf er alleen maar mee.
I: hoezo zou je nu weer een opleiding verneuken?
R: ik ken mezelf. Als ik ergens geen zin meer in heb dan doe ik het niet.
I: hoe komt het dan dat je er geen zin meer in hebt?
R: ja gewoon door alles. Ik ga nu al bijna 6 jaar niet naar school, dan kan ik niet in een keer weer
terug gaan. Laat mij maar gewoon werken, dat vind ik wel prima joh.
I: en werken leren dan?
R: nee helemaal geen school. Hier kan ik mijn certificaten halen voor de bouw. Dat vind ik prima.
I: dan is dit toch ook een soort van onderwijs?
R: ja, maar zo zie ik het niet. Ik ben hier gewoon elke dag bezig.
I: zo werkt het voor jou wel?
R: voor mij wel.
I: dus je haalt hier wel certificaten, maar niet door in de schoolbanken te zitten?
R: ik haal ze alleen door in de praktijk bezig te zijn.
I: wat zou volgens jou anders moeten als jij wel weer onderwijs wilt volgen?
R: misschien dat leerkrachten meer tijd nemen voor de studenten.
I: meer kijken naar de situatie?
R: ja precies. Bij mij werd er van alles voor mijn neus gegooid en ik moest me er maar mee zien te
redden.
I: dus de hulp was niet goed.
R: hulp was er niet.
I: oké dat is wel bijzonder. Dus als ik het allemaal goed begrijp ben je van school gegaan door je
thuissituatie. Ook ervaarde je weinig hulp vanuit school.
R: ja dat klopt.
I: volgens mij heb je nu al heel veel verteld. Denk je dat alle jongeren in jouw situatie er zo over
denken?
R: het klinkt misschien een beetje raar, maar heel veel jongeren kunnen dit niet eens doen hoe ik
het heb moeten doen.
I: hoe bedoel je dat?
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R: ik heb een hele heftige jeugd gehad, met dingen die ik heb mee gemaakt. Ik denk niet dat anderen
daar zo 1 2 3 mee om zouden kunnen gaan. Ik heb het allemaal samen gedaan, zonder psychische
hulp, samen met mijn broer.
I: knap van je.
R: mijn broer en ik waren altijd de enige die de zorg in het huis overnamen. Mijn jongere broertjes
hebben er niet veel van meegekregen.
I: dus jullie gingen koken, boodschappen doen, en dat soort dingen?
R: ja werken, zorgen voor brood, eten en geld.
I: wel heel heftig.
R: ja en dit is nog maar de helft van wat ik heb meegemaakt. Als ik alles moet vertellen, zitten we
hier morgen nog.
I: ik vind dat je het goed hebt gedaan, je bent nu goed bezig met je certificaten.
R: ja klopt, ik ben nog steeds bezig met meer te halen. Je moet gewoon laten zien wat je kan en
dan krijg je een certificaat als je het goed hebt gedaan.
I: dus het is niet met een toets.
R: nee.
I: oh chill.
R: ja, super chill.
I: en jij wil dan in de bouw? Kan je dat hier ook doen?
R: ja.
I: moet je dan ook ergens stage lopen?
R: nee, ik kan hier gewoon blijven werken. Het liefst wil ik een eigen bouwbedrijfje in Leeuwarden.
I: oké, dat zijn leuke plannen!
R: ja zeker.
I: wat zijn redenen volgens jou, waarom jongen in jouw situatie geen onderwijs volgen?
R: ik denk dat ze een tijdje niks hebben gedaan, en er daardoor geen zin meer in hebben.
I: dus het ligt bij jullie zelf?
R: ja ik weet van mezelf dat het niet gaat komen als ik terug naar school ga. Ik hou er niet van als
ik ergens aan begin en dan niet af ga maken, dus dan doe ik het liever helemaal iet.
I: goed dat je dat zelf weet. Oké, duidelijk. Ik denk dat ik nu alles wel weet. Of je moet nog meer
dingen weten of willen vertellen over het onderwijs?
R: nee ik heb niet zoveel ervaring met onderwijs.
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Bijlage 6 – Transcript interview 3
I: ik doe onderzoek naar waarom (ex) dak- en thuisloze jongeren geen onderwijs hebben gevolgd,
of waarom juist wel. Wat er fout is gegaan enzovoort. Als er dingen zijn waar je niet over wilt praten,
dan moet je dat gewoon aangeven.
R: van waar je interesse in dit onderwerp?
I: het is dus mijn afstudeeronderzoek. Ik doe dit bij de organisatie Steunpunt & Onderwijs. Jongeren
en professionals kunnen bellen en informatie vragen over het onderwijs. Er is veel bekend over
autisme en hoogbegaafdheid, maar over dak- en thuisloze jongeren. Naar mijn idee is de doelgroep
een beetje onderbelicht.
R: nee het is denk ik ook niet iets waar je zo open over praat.
I: er is ook heel weinig informatie over het onderwijs. Redenen waarom jongeren dak- en thuisloos
zijn geworden hoef ik bijvoorbeeld niet te weten.
R: en wat is dan de link met het onderwijs?
I: er is in de literatuur heel veel bekend over werk, gezondheid en gezondheidssituatie en dat soort
dingen, maar over onderwijs heel weinig.
R: oké.
I: er wordt vaak de conclusie getrokken dat dak- en thuisloze jongeren geen onderwijs volgen, maar
waarom niet is bijna nergens terug te vinden.
R: oké, interessant.
I: nu is mijn eerste vraag: wat is jouw ervaring?
R: ik ben dakloos geweest. Als ik naar school kijk, ik ging toen nog naar school toe. Ik weet nog dat
de dag dat ik dakloos werd, die avond op school moest zijn. Ik deed een theater opleiding, dus ik
moet in de avond ook naar school. Ik heb het nooit aan school vertelt, tot ik ermee stopte. Ik
schaamde me er erg voor.
I: zij wisten ook niet dat je extra hulp nodig had?
R: nee dat wisten zij niet.
I: Oké, dat lijkt mij wel heel lastig.
R: ja.
I: heb je je onderwijs gevolgd tijdens dat je dakloos was?
R: ja. Ik ben er uiteindelijk mee gestopt, alleen ik heb het wel heel lang nog volgehouden.
I: en niemand die iets wist?
R: ja toen ik gestopt was heb ik het pas verteld.
I: oh, en hoe reageerden ze daarop?
R: heel geschokt. Waarom ik het niet had verteld. Ze hadden me willen helpen, ondersteunen. Ze
waren een beetje teleurgesteld op de goede manier.
I: vond je je onderwijs positief of negatief?
R: ik heb school fantastisch gevonden. Ik had een negatieve thuissituatie, dus school was echt mijn
uitvlucht daarvan. Ik weet nog dat toen ik dakloos werd, ik vond dat ik te weinig school had. Ik heb
er zelfs nog om geklaagd. Ik wilde meer lessen, want ik wilde niet in de opvang zitten. Ik ben denk
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ik het omgekeerde geval. Ik denkt dat het voor een meisje heel anders is dan voor een jongen. Een
vrouw heeft veel sneller onderdak dan een man.
I: Ja?
R: ja, vrouwen zijn kwetsbaarder. Mensen om jou heen willen niet het idee hebben dat een meisje
alleen over straat aan het zwerven is. Een jongen wordt toch meer aan zijn lot over gelaten.
I: misschien dat jongens ook minder snel hulp zoeken denk ik.
R: ja dat is ook een grote factor.
I: volg je op dit moment ook onderwijs?
R: nee.
I: wat is daar de reden van?
R: ik wil eerst met therapie bezig zijn, aan mijzelf werken.
I: Eerst de andere dingen op orde.
R: ik denk ook niet dat ik hierna met school verder ga.
I: en waarom niet?
R: dat is een beetje gekomen door de mensen die ik om me heen heb gezien. Ik denk niet dat ik iets
ga bereiken met school. School is meer een soort van een tijdinvulling. Ik zie school als iets wat
iedereen doet. Het is niet meer bijzonder als je je school af hebt gemaakt.
I: haha toch iedereen heeft al een diploma.
R: ja toch iedereen heeft het. Het heeft niet meer zoveel waarde. Als ik denk aan hoe je leven kan
lopen. Het leven loopt zoals het loopt. Uiteindelijk kom je wel waar je moet komen.
I: wat zou je hierna willen doen?
R: dat weet ik nog niet. Dat ben ik nu aan het uitzoeken.
I: nee ik zit ook op school, maar weet ook nog niet wat ik wil gaan doen. Daar kan ik echt wakker
van liggen. Ik ben 4 jaar naar school geweest, 4 jaar schoolgeld betaald, 4 jaar schulden gemaakt.
En dan nu weet ik nog steeds niet of ik dit wel wil doen.
R: Dat is best wel stressvol.
I: wat ik nu doe vond ik eerst super leuk, maar nu weet ik niet meer waarom ik dit heb gekozen.
R: maar je bent straks wel afgestudeerd.
I: ja maar niet voor wat ik wil gaan doen. Het lijkt me bijvoorbeeld heel leuk om in een grote
organisatie de personeelszaken te doen, maar dat kan ik niet met mijn diploma. Als je dan van de
middelbare school afkomt, denk ik niet dat de voorlichtingen goed genoeg zijn.
R: nee je moet er zelf naar toe gaan.
I: ik denk ook dat je vrienden en ouders een grote invloed hebben. Als je ouders bijvoorbeeld dokter
zijn, ben je al snel geneigd om dat ook te gaan studeren. Jij hebt de theateropleiding gedaan?
R: ja.
I: wat vond je daarvan?
R: ik vond het niet heel leuk. Wel leuk, maar toch niet.

Kracht Lara 380393 PG 18-19 4.Afstudeerfase PG PRODUCT

55

I: is dat dan ook de reden waarom je uiteindelijk bent gestopt?
R: ik vond de opleiding niet leuk. Er was een nieuws systeem, wat minder schools en je mocht zelf
bepalen wanneer je naar school gaat. Dat werkt niet. Ik ben dan wel wat ouder, maar ik had heel
veel studenten in mijn klas die van het vmbo kwamen. Zij moesten opeens zelf bepalen, dat werd
niks. We begonnen met 25 en er zitten nu nog 4 mensen op de opleiding. Een grote flop. Ik vond
theater leuk, maar niet mijn werk.
I: word je dan theater docent?
R: nee dat is op de NHL. Dit was bij de neushoorn. Dan word je letterlijk acteur.
I: oké. en dat is dus niet jouw ding?
R: dat was echt een modellenwereld.
I: oh echt?
R: ja, dat had ik niet verwacht. Daar kan ik zijn wie je wilt zijn, zo gek als het maar kan. Dat was
helemaal niet zo.
I: oh, nee?
R: nee, zo dun mogelijk en zo normaal mogelijk. Breed inzetbaar. Ik ben geen model.
I: dat had ik ook echt niet verwacht.
R: ik ben daar ook echt heel onzeker geworden. Het ging de hele tijd over mijn uiterlijk. Ik heb
gewoon andere kwaliteiten.
I: raar, had ik nooit gedacht.
R: ik ook niet.
I: heb je beneden die schilderijen gemaakt?
R: ja.
I: heel mooi. Wil je daar ook iets mee doen?
R: Ja, ik denk wel dat ik daarmee verder wil. Ik zit erover na te denken om met het geld wat ik hier
verdien, een tatoeëer machine aan te schaffen. Om dat te gaan leren. Dan kan ik daar misschien
geld mee verdienen.
I: dat is wel vet. Je hebt nu een henna tattoo zeker?
R: ja.
I: heb je dat zelf gedaan?
R: ja.
I: wil je zelf ook allemaal tattoos?
R: ja, ik heb er nooit het geld voor gehad.
I: ik moet even kijken wat ik nog moet vragen. Hoe ging je middelbare schooltijd?
R: dat ging wel goed, ik ging gewoon naar de les.
I: heb je je diploma gehaald?
R: ja.
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I: je hebt dus niet echt een negatieve ervaring met het onderwijs?
R: nee. Nou ja, vind ik lastig om te zeggen. Ik heb zelf niet aangegeven wat de situatie was.
Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan, en heeft school wel geluisterd. Misschien had het meer vanuit
mij moeten komen. Ik had geen band met mijn coach, dus waarom zou ik haar dan van mijn situatie
vertellen. Misschien zit daar iets in, waardoor ik mijn opleiding wel had kunnen afmaken.
I: ben je gestopt met de opleiding door de situatie of wilde je de opleiding niet meer doen?
R: heel veel bij elkaar.
I: als je de opleiding wel leuk had gevonden, had je hem dan wel af kunnen maken denk je?
R: ik denk dat ik het wel kunnen afmaken, maar dan had ik wel over mijn situatie moeten praten.
I: denk je dat ze je de hulp konden bieden die je nodig had?
R: ja, misschien wel. Ik weet het niet.
I: op dit moment zou je geen onderwijs meer willen volgen?
R: ik wil sowieso in het creatieve vak verder. Dat is een heel persoonlijk iets. Alle mensen die groot
zijn geworden, hebben bijna nooit een diploma gehaald. al die tijd die ik niet besteed aan school,
kan ik ook effectief inzetten op wat ik echt wil. Wat je zelf wel kunt bereiken. Dat doe ik ook. Ik heb
thuis geen computer en tv. Ik wil alleen maar bezig zijn met beter worden in wat ik doe.
I: en dan kunstenares? Hoe zie je dat voor je?
R: verkopen, workshops. In al die vormen.
I: denk je dat de meeste jongeren in jouw situatie zo over onderwijs denken?
R: ik denk wel dat de jongeren van nu niet weten waarvoor ze naar school gaan. We weten allemaal
dat het moet en hoort, maar waarvoor we het echt doen weten we niet. Ik denk dat de vele burnout en depressies daarom toenemen. We weten niet waarom we het doen, en dan voel je je nutteloos.
Je doet het alleen voor je ouders.
I: ja daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Mijn zusje studeert bijvoorbeeld ook. Ze zit bij een
studentenvereniging. Alles eromheen is heel erg leuk, maar of ze de opleiding ook echt heel erg leuk
vindt weet ik niet. Dat denk ik bij heel veel mensen.
R: ja net zoals bij rechten. Is dat wel echt leuk? Ik heb bijvoorbeeld ook een mbo 2 muziekopleiding
gedaan en afgemaakt. Dat was ook heel erg leuk, maar daar dacht ik ‘dit is gewoon mijn hobby’. Nu
is het gewoon nog steeds mijn hobby.
I: oké. Ik denk eigenlijk dat we alles wel besproken hebben die ik moest weten. Zijn er nog punten
die jij wilt bespreken?
R: nou misschien dat er meer doe-dagen en opendagen moeten komen in het onderwijs. Het zou
beter zijn als scholen meer zelfonderzoek laten doen. Studenten moeten zelf onderzoek doen naar
wat zij kunnen en leuk vinden.
I: wat een opleiding eigenlijk inhoudt?
R: ja, waarvoor doe je iets? Dat ga je niet op een open-dag ondervinden.
I: daar ben ik het wel mee eens. Hoe vond je dit interview gaan?
R: ik vond het gewoon een gezellig gesprek.
I: gelukkig, dat wilde ik ook hoor.
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Bijlage 7 – Transcript interview 4
I: weet je waarom ik je moet interviewen? Hebben ze dat gezegd?
R: uhm nee niet echt.
I: ik ben aan het afstuderen en dan moet ik onderzoek doen. Mijn onderzoek gaat over waarom (ex)
dak- en thuisloze jongeren geen onderwijs volgen of juist wel onderwijs volgen, en wat de redenen
daarachter zijn. Nu is mijn eerste vraag meteen: wat is jouw ervaring met onderwijs?
R: nou mijn ervaring met onderwijs is niet echt super goed.
I: kan je daar wat over vertellen?
R: ik begon met allround timmerman op mbo 3. Toen brak ik mijn hand en mocht in geen praktijk
meer doen. Toen was ik elke middag vrij en daar begon ik aan te wennen. En toen was het over.
Toen ben ik net op tijd over gestapt naar een andere opleiding, alleen toen kwam er een alcohol
probleem. Daar ben ik toen mee gestopt.
I: dus je hebt geen mbo diploma? En middelbare school?
R: ja middelbare school wel. De middelbare school ging goed zonder te leren.
I: het mbo lukte niet door?
R: de begeleiding daar was niet goed, maar voor de rest kwam het veel door mijn alcohol probleem.
I: oké. Zou je nu ook weer onderwijs willen volgen?
R: nou eerst niet. Ik kan hier mijn certificaten halen als meubelmaker.
I: zou je daarna ook weer terug willen naar school?
R: misschien over een paar jaar. ik wil eerst gaan werken en daarna misschien een
opleiding volgen.
I: Denk je dat je dan extra hulp of begeleiding nodig hebt?
R: het liefst wil ik een cursus, werken leren ofzo.
I: dus echt de schoolbanken in?
R: nee dat niet, dan zit je maar wat op je stoeltje.
I: is dat niet jouw ding?
R: nee dat is niks voor mij.
I: dus je bent liever met je handen bezig en zo je diploma halen?
R: ja.
I: dus als ik het goed begrijp is het enige wat jij nodig hebt, als je weer het onderwijs in
wilt gaan, meer praktijk?
R: ja dat zeker weten.
I: ben je tevreden hier in Leeuwarden met wat voor onderwijs je kan volgen?
R: nee in principe niet.
I: Nee?
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R: ik zou na klas 4 meubelmaker gaan doen, maar deze opleiding werd op het laatste moment
geannuleerd. Toen was de opleiding alleen in Sneek. En dat is niks voor mij, dan moet ik vroeg met
de trein en reizen.
I: oké. Jouw ervaring met onderwijs is niet heel goed?
R: ja klopt, school is sowieso niks voor mij.
I: is er ook iets wat school anders kan doen?
R: kortere dagen, minder vroeg uit bed.
I: haha, minder vroeg uit bed. Op welke manier zou het onderwijs weer in jouw leven passen?
R: de dagen moeten korter, tot vijf uur naar school is niks voor mij, dat doe ik liever niet.
I: dat is niks voor jou of lukt het niet om een reden?
R: dat weet ik niet. Het lukt me niet, omdat ik school gewoon niks vindt. Maar voor de rest is een
cursus of werken leren beter. Dat ik gewoon vier vijf dagen aan het werk ben. Daar verdien ik dan
ook nog mee.
I: ja dat snap ik, dat is wel fijn.
R: ik heb ook al een studieschuld, dus het houdt me ook tegen om meer schulden te krijgen.
I: ja dat snap ik, dan houdt het je wel tegen om verder te studeren.
R: ja ik moet nu binnen zever jaar mijn diploma halen, dan mag ik mijn
studiefinanciering houden.
I: oh ja. Staat je nu studiefinanciering nu stop?
R: ja, ik heb nu gewoon een uitkering.
I: en als je terug naar school gaat, vervalt je uitkering zeker.
R: ja dat zeker. ja en studiefinanciering is minder dan uitkering. Ik kreeg toen €628 en
daar moest ik mijn huur en school van betalen, en zo kom je wel weer in de schulden.
I: ja ja. Wat heb je nodig om weer onderwijs te kunnen volgen?
R: goed onderwijs.
I: en wat is volgens jou goed onderwijs?
R: heel veel motivatie.
I: dus het ligt een beetje bij jezelf?
R: ja, dat sowieso ja.
I: en hoe zouden mensen jou kunnen motiveren? Of hoe kan school jou motiveren?
R: Minder lange dagen, leuker onderwijs, meer praktijk.
I: Denk je dat alle jongeren in jouw situatie er zo over denken?
R: ja, ik denk het wel. Het ligt aan jezelf, aan je eigen mind set.
I: oké, nou eigenlijk weet ik nu wel alles wat ik wilde weten. Heb jij nog dingen die ik moet weten
over het onderwijs?
R: nee ik denk dat dit het wel is.
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Bijlage 8 – Transcript interview 5
I: wat is jouw ervaring met onderwijs?
R: dubbel. Mijn moeder was onderwijsassistent, dus aan de basisschool heb ik wel positieve
herinneringen. Ik vond vooral de middelbare school niet mijn ding.
I: hoezo niet?
R: op de basisschool krijg je gerichte aandacht. De lessen zijn gestructureerd en duidelijk. Ik ging
toen naar havo/vwo, alleen ik dacht dat ik de wereld aan huiswerk zou maken en ik vond het allemaal
vet leuk. Dat heeft 2 dagen geduurd. Door de ADD kon ik me moeilijk concentreren en was het lastig
als je telkens andere leraren en andere lessen hebt. Als je bijvoorbeeld rekenen hebt, wil ik de hele
tijd met rekenen bezig. Dat wisselen van lessen lukte me niet. Plus dat het thuis niet echt lekker
ging, maakte wel dat het niet goed ging op school.
I: waardoor ging het precies wat minder?
R: ik had dus sowieso al moeite met discipline en concentreren. Onze thuissituatie, mijn moeder was
alleenstaand en mijn broertje en zusje zijn verstandelijk beperkt. Mijn moeder heeft chronisch
vermoeidheidssyndroom. Het was thuis heel chaotisch en stressvol, vooral toen ik begon te puberen.
Mijn broer werd wat vervelender. Dat was niet echt een geschikte plek voor iemand die al moeite
had met school, om huiswerk te maken. En dat mijn moeder echt een extreme liefde voor dieren
heeft, waardoor er vijf honden bij ons thuis rond liepen. Dat maakte het ook lastig als je de hele tijd
honden hoort blaffen. De relatie met mijn moeder werd ook steeds moeilijker. Ik werd wat gepest
op school en de relatie met leraren was ook niet top. Ik kan me nog herinneren dat op een gegeven
moment een switch kwam. Eerst ging het wel goed, en dat wilde ik ook echt. Na een jaar werd ik na
een strengere school gestuurd, toen had ik echt zoiets van jullie kan het niet schelen dus mij ook
niet. Ik wilde heel graag van die school.
I: waarom moest je daarheen dan?
R: nou mijn moeder dacht het lukt je niet op havo/vwo, dus misschien heeft hij een strengere school
nodig. Dus dan gaat het misschien beter. Het was een hele strenge en christelijke school. Dat werkte
bij mij averechts. Ik wilde er graag vanaf. Ik ging er echt mijn best voor doen dat ik eraf gestuurd
werd. Het duurde even, tot ik halverwege de derde klas ervan af moest.
I: hoe kwam dat?
R: ik was vervelend. Het kwam wel echt van beide kanten. Ik was echt geen lieverdje, maar ik werd
op een gegeven moment goed gepest. Ik had bijvoorbeeld een mentor, wij waren niet rijk dus had
niet goede kleren aan en dat viel daar op, hij deed er niks aan en hij maakte zelf ook grapjes van he
zwerver.
I: bizar.
R: ja en dan had ik een oudergesprek en dan deed hij gewoon alsof hij het heel erg vond en dat
kinderen heel hard zijn. Net doen alsof hij er boven op zat, terwijl dat helemaal niet zo was. Mijn
moeder had het heel druk met mijn broer en zusje, dus zij had daar ook geen energie voor om zich
daarin te verdiepen, ze geloofde het allemaal wel. Ik had bijvoorbeeld ook een leraar die erg
racistische opmerkingen maakte. Dat moslims echt het onkruid van de aarde waren, dat ging echt
heel ver. Ik kom uit Dokkum en daar waren veel mensen van het azc, ik ging daar veel mee om. Ik
kon daar dus echt niet tegen en ik werd heel boos, een halfuur aan scheldpartijen. Super
onprofessioneel. Toen heb ik een stoel naar hem toegegooid, iemand heeft toen de directeur erbij
gehaald. ik mocht de les niet meer in, maar er is nooit meer wat gezegd over wat de leraar zij.
I: dus het kwam over alsof jij helemaal fout zat?
R: ja ja, zo waren er heel vel dingen op die school die raar waren.
I: en toen werd je van die school afgestuurd?
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R: ik dacht dat ik van school werd gestuurd, maar toen gebeurde het nog niet. Ze dachten dat ze
mij wel wat konden bieden, maar ik wilde heel graag weg. Ik heb daarna nog een keer iets gedaan
tijdens Engels. Ik moest nakomen, ik werd wat het pispaaltje. Ik had mijn huiswerk niet gemaakt,
de hele klas niet, en ik moest als enige blijven zitten. Ik heb toen mijn spullen ingepakt en ik wilde
weggaan, maar de lerares ging voor mij staan en ik dacht als ik door loop moet ze wel aan de kant.
Dat werd een duwpartij, toen is ze met haar hoofd tegen de deurpost aangekomen. Toen mocht ik
nog twee weken bij de directeur zitten, ik heb nog nooit zoveel werk afgekregen. Ik vond dat
prachtig, toen had ik 1 boek en kon ik daar alles van maken. Toen hadden ze me aangemeld voor
een sluisgroep, renn4. Daar moest ik heen, daar was alles chill. Geen problemen gehad. Ik was toen
14/15. Ik had daar maar vier dagen school tot 12 uur. Je doet daar vooral leuke dingen, zoals
excursies. Ik zat daar echt op mijn plek, maar op je gegeven moment moet je weer weg. Ze zeiden
dat ik te slim was voor de middelbare school, dus hebben ze me naar het mbo toe gestuurd. Ik was
daar heel erg bezig met tekenen en kunst, heb toen toeleiding cibap gedaan. Dat was wel leuk, maar
ik kwam weer in de knel met leraren.
I: Cibap is toch in Zwolle?
R: ja, maar in Leeuwarden is een toeleiding, dus een soort vooropleiding, zodat je meteen naar
Zwolle kan.
I: oké.
R: maar ja, op een gegeven moment liep dat ook spaak. Toen ging ik terug naar Renn4, en toen
zeiden ze dat ze het al verwacht hadden. Terwijl toen ik daar was, hebben ze het nooit met mij
erover gehad dat het fout kon gaan en waarom het fout kon gaan. Ze hebben alleen gezegd hoe
goed ik het deed. Het was ook niet echt mogelijk om nog iets eraan te doen. Toen heb ik naar een
andere Renn4 school gegaan, dat was ook een bijzondere ervaring.
I: hoezo?
R: er hadden twee lui een enkelband, die kwamen net uit de gevangenis. Ik blowde toen af en toe
wel, maar er waren lui die speed en ghb namen. Goeie stimulerende omgeving zeg maar. Toen ben
ik verkoop niveau 2 gaan doen. Ik deed toen deur aan deur verkoop, en ik vond de psychologie
daarachter super interessant. Ik ben niet goed geadviseerd en ik heb mezelf niet goed ingelezen,
dus ik kwam in de detailhandel. Het was niet echt wat ik bij verkoop het idee had. Ik heb hem wel
met pijn en moeite afgemaakt. Ik heb dus een verkoop niveau 2 diploma. Dat is niet het vak waar
in wil werken. Toen heb ik nog maatschappelijke zorg gedaan. Ik wilde met gehandicapten werken,
maar ik vond het niveau heel laag. De theorie was te makkelijk. Ik kreeg dan diagnoses en leerde
maar 1 of 2 zinnen van die diagnose. Ik wilde de kenmerken, en dat was het niet. Ik heb na een
halfjaar gezegd, dit is niet mijn dan. Toen ben ik gaan werken.
I: en wat voor werk doe je?
R: nu niks. Ik ging in de horeca werken, als afwasser begonnen en toen ben ik de keuken ingerold
en werd ik kok.
I: is dat ook iets waar je verder mee wilt?
R: nee. Ik vond het super leuk, maar het is te stressvol. Het is altijd te weinig tijd, en als er wel tijd
is dan moet er iemand weg waardoor je het wel druk hebt. Voor een bepaalde periode is dat leuk.
Paar jaar terug kreeg ik chronische hyperventilatie waardoor ik niet meer kon werken. Ik ben wel
geschrokken wat daar allemaal uit kwam. Dus het is voor mij een te groot risico om weer zon
stressvol vak in te gaan.
I: wat zou je nu willen doen dan?
R: sound design.
I: wat is dat?
R: als je muziek maakt, dan kunnen de geluiden niet mooi met elkaar klinken. Als je sound design
doet dan maak je het helemaal af. Je zorgt ervoor dat de geluiden mooi klinken, dat je elk instrument
even hard hoort.
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I: is dat een opleiding of een cursus of…
R: ja dat is een opleiding in Leeuwarden.
I: wat houd je nu tegen om die opleiding te gaan doen dan?
R: dat ik niet heel veel positieve ervaringen met school heb, maakt wel dat ik er twijfelachtig over
ben. Daarnaast heb ik een heftigere periode achter de rug, gaat nu wel beter, maar ik zit in twijfel
of ik mezelf nu al in het diepe moet gooien of mezelf moet stabiliseren. Daarbij ben ik ook aan het
oriënteren of ik het financieel rond kan krijgen. Daar zit ik nu mee.
I: wat zou je daar nu bij nodig hebben?
R: ik heb schulden, dus daar heb ik hulp bij nodig. Ik ben ook bang dat school me wat gaat kosten,
niet alleen geld maar bijvoorbeeld vrije tijd. Ik heb me nog nooit voor een school moeten inzetten,
da tik dat wil. Ik weet niet of het me lukt, en als het me wel gaat lukken kost het me dus ook veel.
Ik heb veel dingen niet ontwikkeld, bijvoorbeeld discipline.
I: maar als je het echt leuk vindt?
R: ja klopt. Maar stel je krijgt een opdracht en die vind ik niet leuk, dan ga ik wel iets anders doen.
Daar moet ik goed op in zetten. Maar dat is dan de gok waar, of ik dat kan opbrengen. Dat probeer
ik ook wat te achterhalen. Ik verwacht in ieder geval dat ik niet dezelfde problemen als vroeger krijg
met het onderwijs. Mocht het niet lekker lopen dan zou ik daar met een andere manier mee om
gaan.
I: wat heb je nodig?
R: een stukje aandacht en betrokkenheid van leraren, zodat ik niet achterop raak. En als dat wel
gebeurt dat we kunnen plannen, of dat ze me checken, of 1 keer in de week een gesprek hoe het
gaat.
I: dus meer persoonlijke aandacht ofzo?
R: ja ja.
I: denk je dat school dat kan bieden?
R: dat weet ik niet. Ik heb het idee dat ik heel goed kan uitleggen wat mijn hulpvragen zijn en wat
voor hulp ik nodig heb, maar op een of andere manier kom ik niet daar waar ik moet zijn.
I: hoe komt dat dan?
R: ja dat is me echt een raadsel, daar kan ik me echt moe over maken. Heel gefrustreerd da tik al
jaren met een traject bezig ben op het gebied van therapie en financieel gebied, en op een of andere
manier kom ik nooit ergens terecht da tik denk dat we echt ergens mee bezig zijn. Alsof ik altijd in
afwachting ben op iets wat nooit komt. Ben ik dan op zoek naar hulp die er niet is, of is de hulp
onbekwaam. Dat is me een raadsel.
I: wat zou je dan voor hulp willen?
R: dat weet ik ook niet. Ik weet niet echt wat er allemaal is. Ik weet niet hoe bepaalde therapieën
betrekking hebben op mijn situatie. Ik verwacht dat als ik een verhaal doe, dat hulpverleners mij
advies kunnen geven. Het maakt het natuurlijk ook lastig dat ik meervoudige problematiek hebt.
I: ja
R: ik heb bijvoorbeeld een aanvraag bij de kredietbank, die aanvraag is niet compleet omdat er eerst
een boete afbetaald moet worden. Die aanvraag kan niet starten, maar ik heb daar wel
budgetbeheer. Ik heb een maatschappelijk werker, maar ik moet zelf met die schuldeisers praten,
want dat doet de kredietbank niet, maar zij regelen wel het geld. Dus ik moet afspraken maken over
geldzaken, terwijl ik eigenlijk die bevoegdheid en het overzicht niet heb, maar ik moet het wel doen.
Om me daarbij te ondersteunen heb ik een maatschappelijk werker, maar die snapt er ook niks van
omdat het een ingewikkelde situatie is, en ik tussen wal en schip zit. Dus daar word ik al gek van,
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en ik heb andere dingen en daarvoor heb ik therapie. En dan kom ik bij therapie en dan zit ik zo vol
in mijn hoofd met allemaal dingen over geld, en dan heb ik het daar alleen maar over. Dus dan kom
ik niet meer tot die diepere laag, omdat ik het alleen maar over die schulden heb. Dus zo kom ik
nergens.
I: dus alles loopt wat langs elkaar heen?
R: ja daar kan ik echt moe van worden, alles loopt langs elkaar heen. Het is allemaal niet op elkaar
afgestemd. Ondertussen zegt iedereen dat het lastig is, maar er is niet echt een oplossing en alles
loopt langs elkaar heen.
I: ja dat snap ik, dat is wel echt vervelend.
R: ja ik zou wel Social Work willen doen op het hbo. En dan alles veranderen hoe de hulpverlening
er dan aan toe gaan haha. Maar daar heb ik de diploma’s niet voor.
I: je kan ook een 21+ test doen?
R: ja dat kan inderdaad ook.
I: zijn er nog meer dingen die je me kan vertellen over het onderwijs?
R: ik denk eigenlijk dat ik je nu al mijn ervaringen wel verteld heb.
I: Oké.
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Bijlage 9 – Transcript interview 6
I: wat is jouw ervaring met het volgen van onderwijs?
R: als je dakloos bent bedoel je?
I: ja, en daarvoor en daarna. Gewoon je hele ervaring.
R: ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen.
I: dat maakt niet uit, begin maar ergens. Wat schiet je als eerst te binnen?
R: de reden dat ik dakloos ben geraakt is dat omdat mijn ouders niet voor mij konden zorgen, omdat
ze zelf beschadigt en verslaafd zijn aan drugs. Ik heb daardoor op woongroepen gewoond en
woontrajecten doorlopen.
I: heftig.
R: daardoor viel ik vaak tussen wal en schip, omdat de meeste jongeren die daar kwamen daar van
korte duur waren. De meeste jongeren die daar waren werkte weer aan een weg terug naar huis,
alleen voor mij was er geen thuis.
I: oké.
R: toen ben ik op veel verschillende foute plekken geplaatst, waardoor ik het vertrouwen in de
hulpverlening begon te verliezen. Mijn gedrag veranderde totaal in een opstandig persoon.
I: wat deed je dan?
R: ik ging foute dingen doen, zoals drugs gebruiken en ik had verkeerde vrienden. Hierdoor kreeg ik
een schorsing van het laatste jeugdhulp traject waar ik toen verbleef. Ik was 16 en ik kon niet
bedenken waar ik heen moest. Ik voelde mij door mijn verleden al gauw tot last. Ik had wel vrienden,
maar die woonden vaak zelf op de groep of thuis. Toen heb ik eerst maar een nacht doorgehaald op
een bankje in een park. Op dat moment ging er veel schaamte en verdriet door me heen. Schaamte
omdat ik me altijd groter voordeed dan dat ik was, terwijl het heel slecht met me ging. Verdriet,
omdat ik niet wist wat ik moest doen. Ik voelde me op dat moment echt alleen op de wereld.
I: dat snap ik ja.
R: ik ben de volgende dag naar het huis van mijn broer gelopen en ik heb daar een uur voor gezeten,
omdat ik niet naar binnen durfde. Uiteindelijk ben ik daar heel hartelijk ontvangen en mocht ik daar
op de bank slapen. Ik moest wel naar school van hem. Ik zat op dat moment op een entree opleiding
mbo 1. Ik heb mijn middelbare school diploma niet kunnen halen, omdat ik in mijn examenjaar
moest verhuizen en de hulpverlening het een goed idee vond om in Leeuwarden opnieuw te beginnen.
Na een week was de schorsing voorbij, en mocht ik dus weer terug naar het jeugdhulptraject. Daar
heb ik toen alsnog een potje van gemaakt, en mijn mbo 1 diploma niet gehaald. En daarna was het
traject afgelopen.
I: oh dat is wel lastig. Wat heb je daarna gedaan?
R: ik heb een kamer proberen te vinden, maar dat lukte me niet. En dan sta je daar weer, moederziel
alleen met al je spullen in bigshopper tassen. De begeleiding stond erop dat ik een andere jongere
belde die het wel gelukt was om een kamer te vinden. Ik kon het
toen super goed met hem vinden en het voelt tot op de dag van vandaag als mijn broer. ik wilde
hem niet tot last zijn, hij had het net voor elkaar met school en een kamer en dan zou hij met mij
opgescheept zitten. Alsnog heb ik hem met tranen opgebeld om te vragen of ik alsjeblieft bij hem
mocht komen wonen, tot ik iets voor mezelf had gevonden. Hij woonde in een kelderkamer in een
studentenhuis, het was daar echt niet fris.
I: hoelang heb je daar gewoond?
R: ik heb daar ongeveer 3 maanden gewoond, tot de irritaties zodanig opliepen dat ik echt wel weg
moest. Uiteindelijk kon ik bij een soort stief-oom terecht, omdat de rest van mijn familie verspreid
Kracht Lara 380393 PG 18-19 4.Afstudeerfase PG PRODUCT

64

woont over België, Engeland en Guatemala. Alleen met mijn stief-familie had ik ook niet echt goed
contact, zij waren ook allemaal verslaafd. Bij die stief-oom ging het met mij alleen maar
bergafwaarts. Hij begon mij op verkeerde plekken aan te raken, waardoor ik zelf contact heb gezocht
met oud begeleiders en zij hebben mij doorverwezen naar goede hulpverlening op dat gebied.
I: jemig, wat heftig.
R: toen kwam ik terecht bij de daklozenopvang van Zienn. Ik heb daar een jaar gezeten, maar wel
gelijk actie ondernomen en mezelf samen met een jeugdcoach op een lijst gezet voor begeleid
wonen. Ik heb toen ook mijn opleiding weer opgepakt. Vervolgens kreeg een kamer en een vriendje.
Dit ging fout en toen ben ik weer bij die vriend terecht gekomen waar ik eerder bij had gelogeerd.
ik heb toen weer contact gezocht met mijn jeugdcoach en ik zou naar een andere opvang gaan.
Maar toen bood een vriendin van mijn schoonzus aan dat ik wel bij haar mocht blijven, mijn broer
en schoonzus verwachten een kindje dus daar kon ik ook niet blijven. Maar die vriendin van mijn
schoonzus bleek verkeerde intenties met mij te hebben.
I: wat een verhaal, ik ben er stil van hoor.
R: ach ja, ondanks alles ben ik wel naar school blijven gaan.
I: jeetje, dat vind ik echt super knap van je!
R: ik wilde mijn diploma halen en heb gelukkig voordat het escaleerde een eigen woonstudio
geregeld. In februari heb ik mbo 1 gehaald en ik ben gelijk gestart met mbo 2. Ik heb een super
leuke baan en ben opzoek naar een leuke flat in de omgeving.
I: echt heel fijn om te horen dat het nu dan zo goed met je gaat. Echt heel tof dat je dit allemaal
aan me wilt vertellen. Misschien is het wat een rare overgang maar ik wil graag nog wat dingen
weten over het onderwijs. Heb je de hulp/begeleiding gekregen die je nodig had?
R: zo heb ik dat niet ervaren helaas.
I: wat hadden ze anders kunnen doen?
R: het was overduidelijk aan mij te zien dat het slecht met mij ging, er is genoeg maatschappelijk
werk op school en daar had ik ook naar gevraagd, maar er is niks van gekomen.
I: dus eigenlijk zeg je dat de hulp er helemaal niet was?
R: nee klopt. School is natuurlijk niet helemaal goed gelopen door de hele situatie, ik had veel andere
dingen aan mijn hoofd.
I: nee, dat begrijp ik heel goed. Zou je het onderwijs nog wat mee willen geven wat betreft jongeren
die in jouw situatie zitten of hebben gezeten?
R: kinderen verblijven een groot deel van hun leven op school. Dat is dus ook de plek waar je het
snels een probleem kunt signaleren, en deze problemen kunnen tot bepaald gedrag leiden. In plaats
van dat de leerlingen gestraft worden, moet er juist samen met de leerling naar de oorzaak gekeken
worden. Het misschien verstandig dat elke leerling eens een gesprek voert met een maatschappelijk
werker, en dat ze vanuit daar kunnen inschatten of een leerling extra begeleiding nodig heeft. Zo
denk ik erover.
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Bijlage 10 – Transcript interview 7
I: super dat je mee wilt werken aan mijn onderzoek. Ik heb je natuurlijk al wat dingen vertelt over
mijn onderzoek. Het gaat over dak- en thuisloze jongeren en waarom het hen niet, of juist wel, lukt
om onderwijs te volgen.
R: ja klopt.
I: wat is jouw ervaring met onderwijs?
R: ik vond naar school gaan heel moeilijk. Ik kon bepaalde vakken heel goed, en wilde daar ook
extra opdrachten van. Ik kreeg die extra opdrachten helaas niet. Ze hebben mij niet de mogelijkheid
gegeven om te groeien in de dingen waar ik goed in was.
I: dus als ik het goed begrijp kreeg je niet de hulp waar je om vroeg.
R: ja dat klopt.
I: dat is vervelend.
R: ik werd daardoor echt vervelend op school, omdat ik bepaalde vakken dus wel makkelijk vond.
Doordat ik me ging vervelen werd ik voor de docenten onhandelbaar. Na een paar incidenten ben ik
van school gestuurd.
I: en wat ben je toen gaan doen?
R: ik heb nog mbo niveau 1 geprobeerd, maar ook dat lukte niet.
I: waarom lukte dat niet dan?
R: toen ik daar begon, raakte ik dakloos. Hierdoor was het voor mij niet mogelijk om
onderwijs te volgen.
I: nee ik kan begrijpen dat je dan inderdaad andere dingen aan je hoofd hebt.
R: ja, er moest natuurlijk eerst gezorgd worden voor een dak boven mijn hoofd.
Hierdoor heb ik het naar school gaan laten vallen.
I: begrijpelijk, hoe gaat het nu dan?
R: nu gaat het goed. Ik werk fulltime en heb een kamer. Ik ben wel op zoek naar echt iets voor
mijzelf, maar dat komt wel.
I: dat is fijn om te horen. Zou je weer onderwijs willen volgen?
R: dat vind ik lastig. Ik zou niet terug naar een gewone school willen, ik zou eerder iets met werken
leren willen doen. Of certificaten halen, dat doen ze hier ook.
I: ja dus je wilt echt bezig zijn?
R: ja dat werkt beter voor mij, en als ik werken leren zou doen dan verdien ik ook gewoon geld. Dat
is ook wel fijn. Als ik weer een opleiding wil volgen moet ik me nog verder in de schulden steken, en
ik heb al schulden. Dus daar zit ik ook niet echt op te wachten.
I: dus wat zou je nodig hebben als wel weer onderwijs wil gaan volgen?
R: het zou ten eerste wel leuk zijn als een opleiding gratis was. Ik snap niet dat alles zo duur moet
zijn. Iedereen heeft tegenwoordig een studieschuld.
I: ja dat klopt inderdaad, dat zou fijn zijn als het gratis was.
R: ja, en misschien iets op de studieboeken verzinnen, die zijn ook super duur.
I: dat klopt.
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R: en ik zou wel meer motivatie nodig hebben. Ik zou het niet weer zo willen verprutsen als de vorige
keren. Maar ik weet niet echt hoe ik aan die motivatie kom. Ja misschien juist wel als het gratis is.
Ik werk nu, en dan verdien ik geld. Dus dan kan ik beter blijven werken dan weer terug naar school
gaan en geld moeten betalen.
I: ja ik begrijp dat je zo denkt inderdaad. Als ik het goed begrijp zeg je dus dat er meer financiële
middelen beschikbaar moeten komen en dat je meer motivatie nodig hebt.
R: ja misschien hangt dat wel heel erg samen. Dat ik geen motivatie heb doordat het juist geld kost
en het schulden oplevert.
I: dat zou heel goed kunnen inderdaad. Heb je eigenlijk je middelbare school diploma gehaald?
R: nee, ik ben van het vmbo afgestuurd, en dus daarna mbo 1 gedaan. Wat ik ook niet heb
afgemaakt. Ik heb dus helemaal geen diploma.
I: oké, dat is wel jammer.
R: ja klopt, dus misschien dat ik straks nog wel een cursus wil doen of iets in die richting. Maar echt
de schoolbanken in ga ik niet doen.
I: oké, dat kan. Waarom werd je onhandelbaar op de middelbare school?
R: Ik vond bepaalde vakken te makken, ik had verkeerde vrienden, ging puberen en deed dus alles
wat god verboden had. Mijn thuissituatie was niet top, en dat reageerde ik ook op school af. Als ik
terugkijk hadden die dingen wel anders gemoeten, maar ja dat kan ik niet terug draaien. Door alles
wat er is gebeurd ben ik nu wel geworden wie ik ben.
I: ja dat is ook wel zo inderdaad.
R: ik ben blij dat het nu weer de goede kant op gaat, dat wil ik graag zou houden.
I: daar ben ik ook bij blij om! Als je het onderwijs nog iets wilt meegeven over jongeren die in jouw
situatie zitten of hebben gezeten, wat zou dat dan zijn?
R: dat is een lastige. Ik zou sowieso het onderwijs mee willen geven dat ze goed moeten luisteren
naar jongeren. Niet eens in deze specifieke situatie, maar altijd. Ik kreeg de extra opdrachten niet
die ik nodig had, en daar ging het al fout. Ik denk dat ze meer moeten kijken naar welke begeleiding
jongeren nodig hebben, in plaats van een hele klas dezelfde begeleiding geven. Ze moeten meer
kijken naar de persoon zelf. Ik denk dat als ze dat meer bij mij hadden gedaan, ik misschien wel
mijn diploma had gehaald.
I: daar kan ik me wel in vinden. Bedankt dat je mee wilde werken aan mijn onderzoek.
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Bijlage 11 – Analyse interviews
Interview
1

2

3

Tekstfragment
Ik heb mijn vmbo diploma wel gehaald. mbo ben ik
van af getrapt.
Friesland College was niet heel goed met helpen van
jongeren zoals ik. Ze laten je helemaal alleen, zelf
je ding doen.
Het was niet zo’n hele goede keuze
Voor ondersteuning op school, de hulp. Als je vraagt
naar hulp, dat ze je echt komen helpen.
Ik heb vaak gevraagd om hulp, maar ze zeiden dat
ik het gewoon zelf moest doen. School was niet zo
meelevend.
Sowieso de hulp, het ondersteunen van jongeren
die met verschillende problemen kampen, zoals
autisme en concentratieproblemen.
Ik was niet gemotiveerd. Concentratie was slecht.
Ik wil liever gewoon een thuisstudie doen
Er zijn zoveel prikkels om me heen op school, dat
kan ik niet aan
Privé situatie, thuis ging het niet goed met mijn
ouders. Ik moest voor mijn broertje zorgen,
zodoende ben ik gestopt.
Ik ben in de derde klas van het vmbo afgetrapt.
Ik ga ook zeker niet meer terug naar school.
Als ik ergens geen zin meer in heb, dan doe ik het
niet.
Ik ben hier gewoon elke dag bezig. Voor mij werkt
dit wel
Leerkrachten moeten meer de tijd nemen voor de
studenten.
Bij mij werd alles voor mijn neus gegooid en ik
moest me er maar mee zien te redden.
Hulp was er niet.
Ik deed een theater opleiding, dus ik moet in de
avond ook naar school.
Ik schaamde me er erg voor.
Ik heb school fantastisch gevonden. Ik had een
negatieve thuissituatie, dus school was echt mijn
uitvlucht daarvan.
Ik wil eerst met therapie bezig zijn, aan mijzelf
werken.
Ik denk ook niet dat ik met school verder ga.
Ik denk niet dat ik iets ga bereiken met school.
School is meer een soort van een tijdinvulling. Ik zie
school als iets wat iedereen doet. Het is niet meer
bijzonder als je je school af hebt gemaakt.
Ik vond de opleiding niet leuk
Ik had over mijn situatie moeten praten
Ik denkt wel dat de jongeren van nu niet weten
waarvoor ze naar school gaan. We weten allemaal
dat het moet en hoort, maar waarvoor we het echt
doen weten we niet. Ik denk dat de vele burn-out
daarom toenemen. We weten niet waarom we het
doen, en dan voel je je nutteloos.
Ik heb bijvoorbeeld ook een mbo 2 muziekopleiding
gedaan en afgemaakt.
Het zou beter zijn als scholen meer zelfonderzoek
laten doen. Studenten moeten zelf onderzoek doen
naar wat zij kunnen en leuk vinden.
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Open coderen
Behaalde diploma
Ervaring beroepsonderwijs
Reden stoppen opleiding
Wat anders moet
Ervaring beroepsonderwijs
Wat er anders moet
Ervaring middelbare school
Vervolgonderwijs
Ervaring middelbare school
Ervaring middelbare school
Behaalde diploma
Ervaring middelbare school
Reden geen vervolgonderwijs
Onderwijs door werken leren
Wat er anders moet
Ervaring middelbare school
Ervaring middelbare school
Ervaring beroepsonderwijs
Ervaring beroepsonderwijs
Ervaring middelbare school
Reden geen vervolgonderwijs
Vervolgonderwijs
Reden geen vervolgonderwijs

Reden stoppen opleiding
Wat er anders moet
Wat er anders moet

Behaald diploma
Wat er anders moet
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4

5

Nou mijn ervaring met onderwijs is niet echt super
goed.
Ik begon met allround timmerman op mbo 3. Toen
brak ik mijn hand en mocht ik geen praktijk meer
doen. Toen was ik elke middag vrij en daar begon ik
aan te wennen. En toen was het over. Toen ben ik
net op tijd over gestapt naar een andere opleiding,
alleen toen kwam er een alcohol probleem. Daar ben
ik toen mee gestopt.
Middelbare school wel.
Ik kan hier mijn certificaten halen als meubelmaker
Ik wil eerst gaan werken en daarna misschien een
opleiding volgen
Het liefst wil ik een cursus, werken leren ofzo.
School is sowieso niks voor mij.
Het lukt me niet, omdat ik school gewoon niks vindt.
Maar voor de rest is een cursus of werken leren
beter. Dat ik gewoon vier vijf dagen aan het werk
ben. Daar verdien ik dan ook nog mee.
Ik heb ook al een studieschuld, dus het houdt me
ook tegen om meer schulden te krijgen.
Studiefinanciering is minder dan uitkering. Ik kreeg
toen €628 en daar moest ik mijn huur en school van
betalen, en zo kom je wel weer in de schulden.
Heel veel motivatie.
Minder lange dagen, leuker onderwijs, meer
praktijk.
Dubbel. Mijn moeder was onderwijsassistent, dus
aan de basisschool heb ik wel positieve
herinneringen. Ik vond vooral de middelbare school
niet mijn ding.
Op de basisschool krijg je gerichte aandacht. De
lessen zijn gestructureerd en duidelijk.
Ik had dus moeite met discipline en concentreren.
Toen ben ik verkoop niveau 2 gaan doen. Ik ben niet
goed geadviseerd en ik heb mezelf niet goed
ingelezen, dus ik kwam in de detailhandel. Het was
niet echt wat ik bij verkoop het idee had.
Ik heb hem wel met pijn en moeite afgemaakt. Ik
heb dus een verkoop niveau 2 diploma.
Sound design.
Dat ik niet heel veel positieve ervaringen met school
heb, maakt wel dat ik er twijfelachtig over ben.
Daarnaast heb ik een heftige periode achter de rug,
gaat nu wel beter, maar ik zit in twijfel of ik mezelf
nu al in het diepe moet gooien of mezelf moet
stabiliseren. Daarbij ben ik ook aan het oriënteren
of ik het financieel rond kan krijgen.
Ik heb schulden. Als dit me gaat lukken, kost het me
dus ook veel.
Een stukje aandacht en betrokkenheid van leraren,
zodat ik niet achterop raak. En als dat wel gebeurt
dat we kunnen plannen, of dat ze me checken, of 1
keer in de week een gesprek hoe het gaat.
Er is niet echt een oplossing en alles loopt langs
elkaar heen.
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Ervaring onderwijs
Ervaring beroepsonderwijs

Behaalde diploma
Vervolgonderwijs
Vervolgonderwijs
Vervolgonderwijs
Ervaring onderwijs
Vervolgonderwijs

Reden geen vervolgonderwijs
Reden geen vervolgonderwijs
Nodig voor vervolgonderwijs
Nodig voor vervolgonderwijs
Ervaring onderwijs

Ervaring onderwijs
Reden stoppen middelbare
school
Ervaring beroepsonderwijs

Behaald diploma
Vervolgonderwijs
Reden geen vervolgonderwijs

Reden geen vervolgonderwijs
Wat anders moet

Reden geen vervolgonderwijs
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6

7

Ik moest wel naar school van hem. Ik zat op dat
moment op een entree opleiding mbo 1.
Ik heb mijn middelbare school diploma niet kunnen
halen, omdat ik in mijn examenjaar moest
verhuizen en de hulpverlening het een goed idee
vond om in Leeuwarden opnieuw te beginnen.
Mijn mbo 1 niet gehaald.
Ik heb toen mijn opleiding weer opgepakt.
Ik wilde mijn diploma halen.
In februari heb ik mbo 1 gehaald.
Ik ben gelijk gestart met mbo 2.
Heb je de hulp/begeleiding gekregen die je nodig
had? Zo heb ik dat niet ervaren helaas.
Het was overduidelijk aan mij te zien dat het slecht
met mij ging. Er is genoeg maatschappelijk werk op
school en daar had ik ook naar gevraagd, maar er is
niks van gekomen.
Kinderen blijven een groot deel van hun leven op
school. Dat is dus ook de plek waar je het snelst een
probleem kunt signaleren, en deze problemen
kunnen tot bepaald gedrag leiden. In plaats van dat
leerlingen gestraft worden, moet er juist samen met
de leerling naar de oorzaak gekeken worden. Het is
misschien verstandig dat elke leerling eens een
gesprek voer met een maatschappelijk werker, en
dat ze vanuit daar kunnen inschatten of een leerling
extra begeleiding nodig heeft.
Ik vond naar school gaan echt moeilijk. Ik kon
bepaalde vakken heel goed, en wilde daar ook extra
opdrachten van. Ik kreeg die opdrachten helaas
niet. Ze hebben mij niet de mogelijkheid gegeven
om te groeien in de dingen waar ik goed in was.
Ik werd daardoor vervelend op school. Doordat ik
me ging vervelen werd ik voor de docenten
onhandelbaar. Na een paar incidenten ben ik van
school gestuurd.
Ik heb nog mbo 1 geprobeerd, maar dat lukte niet
Er moest eerst gezorgd worden voor een dak boven
mijn hoofd. Hierdoor heb ik het naar school gaan
laten vallen.
Ik zou niet terug willen naar een gewone school. Ik
zou eerder iets met werken leren willen doen. Of
certificaten halen, dat doen ze hier ook.
Als ik weer een opleiding wil volgen moet ik me nog
verder in de schulden steken, en ik heb al schulden.
Het zou ten eerste wel leuk zijn als een opleiding
gratis was.
Ik zou meer motivatie nodig hebben. Maar ik weet
niet echt hoe ik aan die motivatie kom.
Ik ben van vmbo afgestuurd, en dus daarna mbo
gedaan. Wat ik ook niet heb afgemaakt. Ik heb dus
helemaal geen diploma.
Misschien dat ik straks nog wel een cursus wil doen
of iets in die richting. Maar echt de schoolbanken in
ga ik niet doen.
Goed moeten luisteren naar jongeren. Ik denk dat
ze meer moeten kijken naar welke begeleiding
jongeren nodig hebben, in plaats van de hele klas
dezelfde begeleiding geven. Ze moeten meer kijken
naar de persoon zelf.
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Ervaring beroepsonderwijs
Behaalde diploma

Behaalde diploma
Ervaring beroepsonderwijs
Ervaring onderwijs
Behaalde diploma
Vervolgonderwijs
Ervaring beroepsonderwijs
Ervaring beroepsonderwijs

Wat anders moet

Ervaring middelbare school

Behaald diploma

Ervaring beroepsonderwijs
Reden uitval beroepsonderwijs
Vervolgonderwijs
Reden geen vervolgonderwijs
Wat anders moet
Wat anders moet
Behaald diploma
Vervolgonderwijs
Wat anders moet
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Bijlage 12 – Analyse enquêtes
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Welke andere belemmeringen ervaren dak- en thuisloze jongeren als zij onderwijs willen
volgen?
onvoldoende begeleiding op maat
Met name de inschrijving bij het GBA is een probleem, geen inschrijving, geen inkomen, geen
onderwijs. Wil je een postadres in Leeuwarden kunnen krijgen dan moet je 3 logeeradressen
opgeven. De meeste jongeren hebben die logeeradressen niet.
Het omdraaien van dag en nacht ritme ivm veiligheid, geen rustige plek om te studeren,
overlevingsmodus staat aan en onderwijs hoort niet bij de eerste basisbehoeftes
Geen passende studieomgeving om zich te kunnen concentreren op de studie. Verder veelal laag
zelfbeeld en gebrek aan stimulerend netwerk en succeservaringen
Eerdere mislukte trajecten
Het perse moeten werken in groepjes waarbij het gezamenlijke resultaat telt. Dit kan niet iedere
jongere bijhouden waardoor ze binnen afzienbare tijd weer buitengesloten worden. Vaak haken ze
hier af en zijn ze weer een teleurstelling rijker
Zorgen over huisvesting
Kenmerkend voor deze jongeren is dat zij vaak juist heel gemotiveerd zijn en zich goed kunnen
verwoorden en je denkt dat ze goed in staat zijn onderwijs te gaan volgen. Maar dan blijkt als alles
geregeld is dat ze het gewoonweg volgen van een ritme, afspraken nakomen en de instructies van
een docent volgen niet lukt. Dit loopt vaak uit op een teleurstelling bij jongeren die absoluut niet
nog meer teleurstellingen in hun leven kunnen gebruiken. Het ligt vaak niet alleen aan alle
regelzaken die er rondom deze problematiek zijn, maar vaak aan de specifieke, psychische
problematiek die dak en thuisloze jongeren hebben ontwikkeld in hun opgroeien. Dit is in de
dagelijkse omgang vaak niet zichtbaar maar komt tot uiting als je ze 'gewone dingen' laat doen die
leeftijdsgenoten ook 'gewoon' doen.
ze van de gemeente te snel naar school moeten, terwijl andere problematiek nog niet opgelost is.
hierdoor beginnen ze de opleiding niet stabiel genoeg om zich daar op te kunnen focussen.
Jongeren hebben weinig zelfvertrouwen, en denken dat ze falen. en zijn te druk in hun hoofd door
verschillende omstandigheden.
Andere dingen aan hun hoofd, verslavingen, geen goede basis waar op terug te vallen is.
vinden moeilijk aansluiting in de klas en ervaren weinig steun vanuit de opleiding/coach. daarnaast
zijn vaak randvoorwaarden zoals boeken, laptop etc nog niet goed geregeld m.b.t. financiën. vele
combinaties van bovengenoemde factoren doen de motivatie afnemen waardoor de meeste
jongeren uitvallen.
Vanwege participatiewet wordt het verplicht, andere zaken hebben naar mijn inziens meer
prioriteit. Bv traumaverwerking, aanpak schulden, vaste/stabiele basis en/of huisvesting.
Heel veel jongeren hebben niet een goed dag en nachtritme. Verder zijn het echt niet alleen
schulden die jongeren belemmeren om naar school te gaan. Meestal is er sprake van veel meer
problematiek op andere vlakken waar jongeren stress door ervaren. Daardoor is het lastig om een
opleiding te volgen. Ook hebben we veel LVB jongeren of jongeren met andere belemmeringen
waardoor ze niet geschikt zijn om regulier onderwijs te volgen.
In het onderwijs wordt vaak niet de hulp geboden die zij nodig hebben.
Jongeren willen graag eerst aan andere dingen werken, zoals schulden en psychische gesteldheid.
Hierdoor is het volgen van onderwijs nog een te grote stap voor hen
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Tegen welke knelpunten loopt u aan in de begeleiding van dak- en thuisloze jongeren in
het onderwijs?
1e prioriteit is huisvesting dus kan een jongere vaak niet aan de aanwezigheidsnorm voldoen. Hij
moet vrij kunnen krijgen om met zijn hulpverlener zaken te regelen.
Strenge regels ontrent absentie, duo (inkomen ouders buiten beschouwing laten, geen postadres)
Motivatie vasthouden jongere, te weinig vertrouwen onderwijsinstelling in jongere, gebrek aan
inlevingsvermogen ook.
Eerdere mislukte trajecten
Stigma's
Men verwacht dat een jongere een laptop of internet heeft, waar dit in werkelijkheid een vorm van
luxe is.
Zie voorgaande. Je moet van goede huize komen wil je doorzien wat er mis zal gaan als de jongere
gaat starten met onderwijs en daar vooraf al op hebt geanticipeerd. Dit zonder dat je de jongere
het gevoel geeft dat je denkt dat het niet gaat lukken. Ze hebben hulpverleners nodig die in ze
geloven en ze stimuleren maar aan de andere kant moet je proberen teleurstellingen te vermijden!
financiën, het bekostigen van school boeken, lesgeld in combinatie met problematisch schulden.
jongeren die niet goed onderzocht hebben of de opleiding die ze kiezen echt bij hun past. waardoor
ze al snel ongemotiveerd raken doordat ze er achter komen dat het niet echt is wat ze verwacht
hadden.
Jongeren motiveren om naar school te gaan.
Het motiveren kan soms lastig zijn als de motivatie niet bij hen zelf ligt.
het regelen van een uitwonendenbeurs studiefinanciering. jongeren hebben hier geen recht op
omdat het inkomen van de ouders wordt meegerekend wat voor veel jongeren niet van toepassing
is omdat zij niet of nauwelijks contact hebben. om hier een uitzondering op aan te schrijven kost
veel tijd en is alsnog niet altijd haalbaar. waardoor het inkomen van een jongeren met een
uitkering hoger ligt dan wanneer zij een studiefinanciering ontvangen. Dit werkt niet motiverend.
Ook kunnen jongeren minder schulden aflossen, omdat zij niet met een studiefinanciering niet in
aanmerking komen voor een schuldhulptraject omdat dit niet als inkomen wordt gezien. En met
een uitkering wel.
Wordt vaak voorbij gegaan aan de voorliggende problematiek (zie bovenstaande). School biedt een
programma aan waar niet of nauwelijks van afgeweken wordt.
De gemeente wil jongeren snel uit de uitkering hebben en stuurt altijd aan op het volgen van een
opleiding. Dat is niet altijd de meest geschikte oplossing, maar wordt wel vaak doorgezet door de
gemeente als er nog geen startkwalificatie is. Er wordt niet gekeken naar wat de jongere nodig
heeft, maar procedures worden gevolgd. Jongeren vliegen daardoor regelmatig van hun opleiding
af doordat er geen goede motivatie is en de reden waarom het voorheen niet gelukt is, is niet
aangepakt. Scholen zijn wel vaak welwillend en proberen ook mee te denken om het wel te laten
slagen, maar de jongere moet het doen en die gaat nu vaak om de verkeerde reden naar school.
Scholen bieden vaak niet de hulp die jongeren nodig hebben. Hoe vaak ze er ook om vragen, in het
beroepsonderwijs is veel eigen verantwoordelijkheid nodig.
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Bijlage 13 – Feedback onderzoeksbegeleider
Feedbackformulier 1 - Praktijkonderzoek
Eindwerk 1: Onderzoek - hoofdstuk 1, 2 en 3 en meetinstrument
Naam student:Lara Kracht
Feedbackgever:Han Kouveld
Studentnummer:380393
Datum:1 april 2019
* Dit veld wordt door de docenten ingevuld.
De student krijgt advies m.b.t. het continueren van het onderzoek:
Ja
Handtekening onderzoeksbegeleider:

Algemeen
Het Nederlands is niet correct (taalfouten, gebruik woordje "ik"e.d.
De titels van de hoofdstukken en paragrafen zijn informatief;
Bij elk hoofdstuk is een inleidende tekst
Er is een verzorgde lay-out: o.a. voorblad, inhoudsopgave,
. Bijlage onderzoeksinstrumenten verbeteren
De APA- richtlijnen zijn correct toegepast
Logische structuur, heldere verdeling in hoofdstukken en paragrafen. Hst 2 deel beter
structureren
Bijzaken in bijlagen
Correcte verwijzingen naar bijlagen.
Naar elke bron die in de literatuurlijst staat wordt verwezen in de tekst
Hoofdstuk 1 - Inleiding
In de inleiding wordt duidelijk waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden en wat het onderwerp
van dit onderzoek is.
Context: instelling voldoende (missie, visie, context)
De aanleiding voor dit onderzoek is duidelijk beschreven
Het is duidelijk beschreven waarom er pedagogisch gezien een probleem is. (competentie (9)
De 5xW+H is herkenbaar (wat is het probleem, wie heeft het probleem, wanneer treedt het
probleem op, waarom is het een probleem, waar doet het probleem zich voor, hoe is het
probleem ontstaan?)
Probleemanalyse: oriëntatie op problematiek vanuit de drie perspectieven (micro, meso, macro)
en analyse
Her huidige beleid beter beschrijven. ( Rol van de genmeente)
Er is een relatie gelegd met ontwikkelingen in het pedagogische werkveld
Er zijn relevante maatschappelijke ontwikkelingen (trends, wetgeving, politiek) beschreven
De vormen van samenwerking rond de doelgroep en rond de pedagogische vraagstelling zijn
beschreven. (competentie 5)
De betekenis van de pedagogische probleemsituatie van de cliënt is helder beschreven. De
pedagogische rol van de professional is helder.
Er is helder beschreven waarom er met dit probleem iets moet gebeuren, De relevantie van dit
onderzoek wordt duidelijk gemaakt.
Het doel van het onderzoek is duidelijk; Er wordt beschreven waar het onderzoek aan moet
bijdragen.
Het doel komt logisch voort uit de pedagogische probleemanalyse
De onderzoeksvraag is een open vraag, maar beter formuleren.
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Uit de onderzoeksvraag blijkt duidelijk wat je te weten wilt komen door dit onderzoek. Zie vorige
punt.
De onderzoeksvraag hangt logisch samen met de probleemsituatie en de doelstelling
Het type onderzoeksvraag is beschreven (beschrijvend, vergelijkend, definiërend, evaluerend,
ontwerp, adviserend)
Het type onderzoeksvraag past bij de analyse. Zie vorige punt.
De deelvragen passen goed bij de onderzoeksvragen. Ze geven elk voor een deel antwoord op
de onderzoeksvraag.
Er is geen theoretische deelvraag die ingaat op vanuit (meerdere) pedagogische
visies/onderzoeken over dit onderwerp wordt gedacht/geschreven. Wat zeggen diverse
pedagogen / pedagogische onderzoeken over dit onderwerp ? Welke ontwikkelingen in het
werkveld zijn gaande, die een relatie hebben met jouw onderzoek? (competentie 9)
De volgende deelvragen zijn niet relevant/niet duidelijk:Praktijkdeelvraag
2…………………..
Er worden geen deelvragen gemist over:
Heldere formulering onderzoeksdoel (doelstelling), onderzoeksvraag en deelvragen)
Er is duidelijk aangegeven welke deelvragen door literatuuronderzoek worden beantwoord en
welke door praktijkonderzoek.
Het is duidelijk wat de relatie is tussen theoriedeelvragen en praktijkdeelvragen
Hoofdstuk 2 – Theoretisch kader
Er is een literatuurlijst correct volgens APA
Er zijn minimaal 10 bronnen
Minimaal 2 engelstalig (of anderstalig)
De kwaliteit van de bronnen is op HBOniveau
De bronnen zijn herleidbaar
De bronnen zijn grotendeels recent
De titels van hoofdstukken en paragrafen: Hst 2, kloppen de namen van de paragrafen?
Het theoretisch kader geeft een breed kader en verschillende invalshoeken op het onderwerp.
In dit theoretisch kader worden (meerdere) pedagogische visies/onderzoeken over het
onderwerp beschreven.
Duidelijk is beschreven wat diverse pedagogen / pedagogische onderzoeken over dit onderwerp
melden.
Duidelijk is beschreven welke ontwikkelingen in het werkveld gaande zijn , die een relatie
hebben met dit praktijkonderzoek (competentie 9)
De literatuur die gebruikt wordt is relevant voor dit onderzoeksthema.
De literatuur gaat in op (diverse) pedagogische visies op dit pedagogisch onderwerp
Het onderzoeksthema wordt belicht vanuit micro perspectief
Het onderzoeksthema wordt belicht vanuit meso perspectief
Het onderzoeksthema moet uitgebreider worden belicht vanuit macro perspectief
De internationale oriëntatie op het thema uitgebreiden.
De deelvragen worden voldoende beantwoord in het theoretisch kader.
Er wordt duidelijk beschreven hoe de beschreven theorie / informatie van betekenis is voor het
eigen praktijkonderzoek. (inhoud/opzet)
De diverse literatuurbronnen worden goed met elkaar verbonden, het geheel is een
samenhangend geheel.
Er worden relevante conclusies getrokken voor de eigen onderzoeksopzet op basis van de
gevonden literatuur.
Deel van de informatie in hst 2 in eigen woorden beschrijven.
Hoofdstuk 3 - Methode
Onderzoeksopzet
Er is duidelijk beschreven HOE het onderzoek is uitgevoerd. (werkwijze).
Er is duidelijk beschreven welke keuzes zijn gemaakt in deze onderzoeksopzet”
De gemaakte keuzes wordt beargumenteerd.
er wordt voldoende beschreven waarom dit onderzoek betrouwbaar en valide is.
Het type onderzoek wordt toegelicht
er wordt voldoende duidelijk gemaakt waarom dit type onderzoeksvraag past bij de
probleemsituaties en onderzoeksvraag.
De samenwerking (doel, karakter, frequentie) met de opdrachtgever en CF wordt beschreven.
Er wordt beargumenteerd waarom deze onderzoeksopzet ( inclusief
dataverzamelingsmethode(n)) ervoor zorgt dat alle deelvragen worden beantwoord (en dat
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daarmee voldoende onderzoeksdata wordt verzameld om de onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden)
Beschrijven procedure dataverzameling
Er is duidelijk beschreven bij wie de informatie is verzameld.
De kenmerken van de respondenten zijn niet duidelijk.
Er is duidelijk via welke procedure de respondentengroep is gekozen/samengesteld.
Het is duidelijk welke activiteiten hebben plaatsgevonden bij het ontwikkelen van het product:
(doen van vooronderzoek, het ontwikkelen zelf en feedback erop vragen; implementatie in de
organisatie en nazorg/evaluatie.)
Het Onderzoeksinstrument is beschreven en verantwoord
De totstandkoming van het onderzoeksinstrument wordt voldoende beschreven.
Keuzes op het gebied van betrouwbaarheid en validiteit in de onderzoeksinstrumenten worden
duidelijk beschreven. Valide:(hoe items bij de onderzoeksvraag en deelvragen passen) en
betrouwbaar :(duidelijkheid en eenduidigheid van de formulering van de items).
Het onderzoeksinstrument vertoont samenhang met onderzoeksvraag, samenhang met
theoretisch kader.
Er is voldoende aangetoond dat het onderzoeksinstrument valide en betrouwbaar is.
Er worden geen voorbeelditems of voorbeeldvragen beschreven
De bevindingen uit de literatuur worden voldoende verwerkt in het instrument. De enquete
wordt aangepast, moet je in het interview ook naar achtergronden vragen?
Het instrument is representatief en gebruikersvriendelijk
Als (delen van) een instrument ontleend zijn aan een reeds bestaand instrument, wordt correct
verwezen naar de bron(nen)
Het onderzoeksinstrument is in een bijlage opgenomen . In dit hoofdstuk wordt er op een
correcte manier naar verwezen.
Bevragen: Bij gebruik vragenlijst:
- de vragen zijn eenduidig en enkelvoudig
- er is soms geen neutrale formulering
- het taalgebruik sluit aan bij de respondent
- lijst en vragen niet te lang, niet te kort

Analyse
Er wordt duidelijk beschreven op welke manier de verkregen onderzoeksdata is geanalyseerd.
Aandacht besteden aan de ordening van informatie naar begrippen en kijkpunten om de vragen
van de verschillende onderzoeksinstrumenten te formuleren.

Kracht Lara 380393 PG 18-19 4.Afstudeerfase PG PRODUCT

80

Bijlage 14 – Feedback Critical Friends
Feedbackformulier 1-Praktijkonderzoek
Eindwerk 1: Onderzoek -hoofdstuk 1, 2 en 3 en meetinstrument
Naam student: Lara Kracht

Feedbackgever: Richelle van der Velde

Studentnummer: 380393

Datum: 31-03-2019

*Dit veld wordt door de docenten ingevuld.
De student krijgt adviesm.b.t. het continueren van het onderzoek:
Ja / Nee
(delete wat niet van toepassing is)
Handtekening onderzoeksbegeleider:

Algemeen

Verzorgde redactie:
o.a. correct Nederlands

Er zijn een paar dingen die me taalkundig opvielen,
maar dit is ook niet mijn sterkste punt. Dus er
zouden meer taalfouten in het verslag kunnen
zitten, wat me opviel was:
- Dit onderzoek heb ik uitgevoerd voor
het afstuderen aan de opleiding
pedagogiek.

Probeer niet in de ik-vorm te schrijven.
- Steunpunt schrijf je met een hoofdletter
volgens mij.
- jongeren die niet of gedeeltelijk nar
-

Verzorgde lay-out:
o.a. voorblad, inhoudsopgave, APA-richtlijnen

school kunnen. Naar school.
Doormiddel is één woord.
MBO is in hoofdletters
Zoals eerdergenoemd is er. Eerder
genoemd, zijn twee woorden. Net zoals
terug geluisterd (Komt in dezelfde alinea
voor).
Vermijd het schrijven in de verleden
tijd.

Voorblad en inhoudsopgave aanwezig. Ziet er
netjes uit. Niks op aan te merken.
APA richtlijnen: (Smulders, Bunt, & Van Eerten,
2018, p. 6). Paginanummer hoef je niet te
vermelden. De paginanummer wordt, naast deze
bron, ook bij een paar andere bronnen vermeld.
(Altena, Boersma, & Wolf, 2014) Er hoeft geen
komma achter Boersma. Ook dit herhaald zich bij
een aantal bronnen. (Van der Donk & van Lanen,
2016). Eerste letter van een naam is altijd een
hoofdletter.
Ik dacht ik dat je volgens de APA normen hoorde
te eindigen op Geraadpleegd op DATUM via: Maar
hier ben ik zelf niet zeker van. Dat waren mijn
punten. Verder is volgens mij alles volgens de APA
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normen prima in orde. De ruimte tussen de
woorden is niet overal hetzelfde. Het lijkt alsof er
af en toe teveel spaties en enters zijn gebruikt. Dit
kan ook aan word zelf liggen.
Hoofdstuk 1 –Inleiding
Context:
instelling

compacte

beschrijving

van

de
Checklist:
•
Wordt er een korte schets gegeven van de
(afdeling van de) organisatie zoals missie,
belangrijkste taken / doelen, doelgroep, soort
werkzaamheden?
Missie:Is redelijk kort beschreven. Je hebt de
kernwaarden niet benoemd. Daarbij ken ik de
missie en visie van de organisatie. Iemand die
deze niet kent, zal het moeilijk vinden om te zien
wat de missie en wat de visie is van het Steunpunt.

Aanleiding: heldere beschrijving
pedagogische probleemsituatie.

van

de

Probleemanalyse: oriëntatie op problematiek
vanuit de drie perspectieven (micro, meso,
macro) en analyse

Heldere
formulering
onderzoeksdoel
(doelstelling), onderzoeksvraag en deelvragen)

Doelgroep: Is zeer kort beschreven. In welke
ontwikkelingsfase zitten deze jongeren?
Prima.
Checklist:
•
Is de aanleiding voor het onderzoek duidelijk
(bijv. a.d.h.v. de 5xW+H-methode van
Migchelbrink (Van der Donk & Van Lanen,
2015, par.3.4) of de 6 ‘W’-vragen (zie
Verhoeven, 2010, par. 3.3)?
Prima.
Checklist:
-Wordt de probleemanalyse helder geformuleerd
op micro-, meso-en macroniveau?
-Wordt voldoende aangegeven waarom het een
relevant thema is (voor de instelling en de
opleiding)?
Checklist:
-Wordt omschreven waar het project toe moet
leiden (=onderzoeksdoel)? Het is niet duidelijk hoe
je het doel wil behalen, wordt er een aanbeveling
geschreven, komt er een product tot stand? Dit is
niet duidelijk.
-Op welke verandering / verbetering is het
product/onderzoek/handelen gericht?
- Voor welke doelgroep(en)?
-Wordt omschreven waarnaar onderzoek moet
plaatsvinden om het onderzoeksdoel te kunnen
bereiken?
-Hangt de onderzoeksvraag logisch samen met de
probleemsituatie/-analyse?
-Volgen deelvragen op logische wijze uit de
onderzoeksvraag ?
Worden
hierbij
kernbegrippen
in
de
onderzoeksvraag nader gedefinieerd?
-Is duidelijk aangegeven welke deelvragen door
literatuuronderzoek worden beantwoord en welke
vragen door praktijkonderzoek?
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-Is er een duidelijk onderscheid tussen
onderzoeksdoel (welke bijdrage lever je met het
onderzoek) en onderzoeksvraag (wat willen we te
weten komen)?
-Is er een literatuurlijst met concrete en relevante
titels?
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Hoofdstuk 2 –Theoretisch kader

Aantal en kwaliteit van de gebruikte bronnen

Checklist:
•

Minimaal 10 bronnen op minimaal HBOniveau(waarvan minimaal 2 Engelstalig)

•

Vakliteratuur (geen Wikipedia); bron is
herleidbaar

•

Is de gebruikte literatuur recent (m.u.v.
“standaardwerk”)?

Er zijn redelijk veel bronnen uit 2010 t/m 2014.
Om eerlijk te zijn weet ik niet of dit onder
standaardwerk valt, of niet.

Relevantie en reikwijdte van gebruikte literatuur

Prima, geen opmerkingen.
Checklist:
•

Wordt er gebruik gemaakt van literatuur die
relevant is binnen het onderzoeksthema en
waarmee de literatuurdeelvragen worden
beantwoord?

•

Wordt het onderzoeksthema (en/of
methodiek) belicht vanuit micro-, meso-en
macroperspectief?

•

Is er een internationale oriëntatie?

•

Sluit de oriëntatie aan bij de context? Bij de
doelgroep?

•

Wordt in het theoretisch kader voldoende
gefocust op de deelvragen?
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Hoofdstuk 3 – Methode
Globale beschrijving van onderzoeksopzet

Beschrijven dataverzamelingsmethode

Onderzoeksinstrument
beschrijven
verantwoorden:
•
samenhang met onderzoeksvraag
•
samenhang met theoretisch kader
•
validiteit en betrouwbaarheid

Analyse data

en

Checklist:
-Noem en onderbouw het type onderzoek dat je
wilt
inzetten,
bijv.
kwalitatief/kwantitatief/gecombineerd
(
Verhoeven, 2010)
.-Is de globale opzet dekkend voor alle
deelvragen?
-Hoe wordt de verkregen informatie verwerkt en
geanalyseerd?
Is niet duidelijk.
Checklist:
Keuze,
typering
en
verantwoording
dataverzamelingsmethode(n)
- Wordt daarbij aandacht besteed aan validiteit en
betrouwbaarheid?
-Bij wie of wat is de informatie verzameld en wat
zijn de kenmerken van de respondenten?
- Via welke procedure zijn de respondenten
gekozen?
- Procedure dataverzameling (hoe is de
dataverzameling
opgezet,
voorbereid
en
verlopen?)
Valt nog niet te lezen hoe het is verlopen. Maar
dat is logisch. Verder geen opmerkingen.
Indien relevant (bij een ontwikkelopdracht)
- Welke activiteiten moeten er bij de uitvoering
van de interventie plaatsvinden en in welke
volgorde?
- Welke activiteiten moeten uitgevoerd worden
voor het ontwikkelen van het product?W
erk dit uit volgens de verschillende fasen van een
ontwikkeltraject: het doen van (voor)onderzoek,
het ontwikkelen zelf, de implementatie in de
organisatie en de nazorg /evaluatie.
Niet naar gekeken. Leek me niet relevant.
Checklist:
•
Welke onderdelen kent het instrument?
•
Worden voorbeelditems of voorbeeldvragen
beschreven?
Dit is alleen duidelijk in de bijlage en niet in
de beschrijving van het hoofdstuk.
•
Wordt de vertaling van deelvragen naar
items toegelicht?
•
Worden bevindingen uit de literatuur
verwerkt in het instrument?
Deels, valt nog niet heel duidelijk te lezen in
de beschrijving van de instrumenten.
•
Wordt ingegaan op betrouwbaarheid en
validiteit?
Checklist:
•
•

Beschrijf hoe de verkregen informatie is
bewerkt.
Benoem en onderbouw per type data
(kunnen meerdere typen zijn per methode
van dataverzameling) welke
analysemethode je hebt gebruikt.

Het is alleen duidelijk dat er gebruik is gemaakt
van google formulieren en dat de interviews zijn
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opgenomen. Verder is er nog niks te lezen over
de analyse.
Projectfasering: haalbaar en realistisch.

Checklist:
•
Projectfasering; Welke activiteiten vinden

•

wanneer plaats?
Is nog niet opgenomen in het rapport.
Wordt duidelijk WIE de activiteiten moet
gaan uitvoeren.
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Het onderzoeksinstrument
Hoofdstuk 3: Is in de verantwoording van het
instrument een logische samenhang tussen
instrument en deelvragen beschreven.

Ja, echter is het niet helder hoe alle deelvragen
erin zijn verwerkt.

Hoofdstuk 3: Is het instrument valide (hoe items
bij de onderzoeksvraag en deelvragen passen) en
betrouwbaar (duidelijkheid en eenduidigheid van
de formulering van de items).

Prima.

Is
het
instrument
gebruikersvriendelijk?

Ja.

representatief

en

Zijn de onderdelen van het instrument volledig?
Bijv. een introductie, invulinstructie,
voorbeelditems of voorbeeldvragen.

enkele

Wordt er correct naar de bron verwezen als (delen
van) een instrument ontleend zijn aan een reeds
bestaand instrument?
Bevragen
Bij gebruik vragenlijst:
- vragen eenduidig en enkelvoudig
- neutrale formulering
- het taalgebruik sluit aan bij de
respondent
- lijst en vragen niet te lang, niet te kort
Bevragen
Bij gebruik interviews:
- Minder gestructureerd: vaste
openingsvraag?
- Redelijk gestructureerd:
gespreksitems/topics/thema’s?
- Zeer gestructureerd:
voorgestructureerde vragen, evt. met
vaststaande antwoordmogelijkheden.
-

Prima.

.
Open vragen zijn niet eenduidig en enkelvoudig.
Wel is het aantal open vragen beperkt. Dus het
lijkt me niet per se verkeerd.

De eisen aan de interviewer worden niet
benoemd in het instrument. Verder helder
instrument waarbij ik geen extra opmerkingen
heb.

Hoe is de voorbereiding gedaan m.b.t.
de eisen die aan de interviewer worden
gesteld?(zie ook bullits bij vragenlijst).

Observeren:
Niet relevant.
-

juiste onderzoekssetting; wie en wat ga
je observeren?
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-

-

wijze van gegevensverzameling; wat,
waar en hoe ga je de informatie
vastlegge
-is er sprake van concrete
observatiecriteria (minder
gestructureerd/gestructureerde
observatie)?
rol van observator (directe/indirecte
observatie, participerend/nietparticiperend)

Blauw. Feedback, extra opmerkingen.
Rood. Het is aan te raden om hier nog extra na te kijken en verandering aan te brengen.
Groen. Aanwezig en in orde
Oranje. Niet nagekeken.
Gemarkeerd. Officiële tekst uit rapport aangepast.
Zwart. In de feedback kolom is het de officiële tekst van het rapport. In de kolom Algemeen is het
gewoon tekst.
Zwart. Een kop.
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Feedbackformulier 1 - Praktijkonderzoek
Eindwerk 1: Onderzoek - hoofdstuk 1, 2 en 3 en meetinstrument
Naam student: Lara Kracht
Feedbackgever: Andrea de Haan
Studentnummer:
Datum: 30-3-‘19
*

Dit

De
student
Ja
(delete

veld
krijgt

wordt
advies

wat

m.b.t.
niet

door
het

de
continueren
/
van

docenten
van

het

toepassing

ingevuld.
onderzoek:
Nee
is)

Handtekening onderzoeksbegeleider:

Algemeen
Verzorgde
o.a. correct Nederlands

redactie:

Het onderzoek is in correct Nederlands
geschreven.

Verzorgde lay-out:
o.a.
voorblad,
inhoudsopgave,
APArichtlijnen
Hoofdstuk 1 - Inleiding
Context: compacte beschrijving van de
instelling

Voorblad, inhoudsopgave en de APArichtlijnen zijn juist verwerkt.
Voettekst en paginanummering is aanwezig.

Aanleiding: heldere
pedagogische

Bij de probleemanalyse geef je duidelijk aan waar het
probleem zit bij het Steunpunt en wat je dus wilt gaan
onderzoeken in dit onderzoek.

beschrijving van de
probleemsituatie.

Er wordt een korte schets gegeven van de organisatie.
Checklist:
•
Wordt er een korte schets gegeven van de
(afdeling van de) organisatie zoals missie,
belangrijkste taken / doelen, doelgroep,
soort werkzaamheden?

Checklist:
-Is de aanleiding voor het onderzoek
duidelijk (bijv. a.d.h.v. de 5xW+Hmethode van Migchelbrink (Van der Donk
& Van Lanen, 2015, par.3.4) of de 6 ‘W’vragen (zie Verhoeven, 2010, par. 3.3)?

Probleemanalyse: oriëntatie op problematiek
vanuit de drie perspectieven (micro, meso,
macro) en analyse

Er is gewerkt van macro, meso naar micro niveau. Je
hebt zowel op landelijk als regionaal niveau gekeken.
Pedagogische relevantie is benoemd. Het thema is
daarnaast ook uitgelegd.
Checklist:
-Wordt de probleemanalyse helder geformuleerd
op
micro-,
mesoen
macroniveau?
-Wordt voldoende aangegeven waarom het een
relevant thema is (voor de instelling en de
opleiding)?

Heldere
formulering
onderzoeksdoel
(doelstelling),
onderzoeksvraag
en
deelvragen)

Er is omschreven wat het onderzoeksdoel is en wat dit
voor de doelgroep zou betekenen.
Je omschrijft duidelijk dat er onderzoek gedaan moet
worden naar de mogelijkheden voor onderwijs aan de
doelgroep.
De onderzoeksvraag hangt logisch samen met de
probleemanalyse.
Deelvragen vloeien logisch voort uit de
onderzoeksvraag.
Er is duidelijk onderscheid gemaakt tussen literatuur en
praktijkdeelvragen.
Zoals bovenstaand is er duidelijk aangegeven wat het
onderzoeksdoel is en wat je te weten wilt komen.
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Er is een literatuurlijst met concrete en relevante titels
aanwezig.
Checklist:
- Wordt omschreven waar het project toe moet
leiden (=onderzoeksdoel)? Op welke verandering
/ verbetering is het product/onderzoek/handelen
gericht?
Voor
welke
doelgroep(en)?
- Wordt omschreven waarnaar onderzoek moet
plaatsvinden om het onderzoeksdoel te kunnen
bereiken?
-Hangt de onderzoeksvraag logisch samen met de
probleemsituatie/-analyse?
- Volgen deelvragen op logische wijze uit de
onderzoeksvraag ? Worden hierbij kernbegrippen
in de onderzoeksvraag nader gedefinieerd?
- Is duidelijk aangegeven welke deelvragen door
literatuuronderzoek worden beantwoord en welke
vragen
door
praktijkonderzoek?
- Is er een duidelijk onderscheid tussen
onderzoeksdoel (welke bijdrage lever je met het
onderzoek) en onderzoeksvraag (wat willen we te
weten
komen)?
- Is er een literatuurlijst met concrete en relevante
titels?

Hoofdstuk 2 – Theoretisch kader
Aantal en kwaliteit van de gebruikte bronnen

Er zijn minimaal 2 Engelstalige bronnen aanwezig. Er
zijn meer dan 10 bronnen aanwezig.
Er is geen gebruik gemaakt van Wikipedia. Alle bronnen
zijn herleidbaar.
De
literatuur
lijkt
veelal
recent.
Checklist:
•
Minimaal 10 bronnen op minimaal HBOniveau (waarvan minimaal 2
Engelstalig)
•
Vakliteratuur (geen Wikipedia); bron is
herleidbaar
•
Is de gebruikte literatuur recent (m.u.v.
“standaardwerk”)?

Relevantie
literatuur

en

reikwijdte

van

gebruikte

De
literatuur
lijkt
relevant
binnen
het
onderzoeksthema. Er is gebruik gemaakt van
verschillend definities.
Er wordt breed gekeken vanuit verschillende
invalshoeken naar de doelgroep.
Je beschrijft eerst wat de doelgroep voor behoeften
heeft en daarna wat voor onderwijsprogramma’s er
zijn. Misschien kan je dit omdraaien vanwege de
volgorde macro, meso, micro.
Er wordt voldoende gefocust op de deelvragen in het
theoretisch kader. Er is genoeg informatie maar het is
niet te lang van stof.
Checklist:
•
Wordt er gebruik gemaakt van literatuur
die relevant is binnen het
onderzoeksthema en waarmee de
literatuurdeelvragen worden
beantwoord?
•
Wordt het onderzoeksthema (en/of
methodiek) belicht vanuit micro-, mesoen macroperspectief? Is er een
internationale oriëntatie?
Sluit de oriëntatie aan bij de context?
Bij de doelgroep?
•
Wordt in het theoretisch kader
voldoende gefocust op de deelvragen?

Analyse en interpretatie van de literatuur,
conclusie (beschrijving betekenis van de

De informatie lijkt in eigen woorden te zijn geschreven.
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gebruikte literatuur)
onderwerp

m.b.t.

het

eigen

Er wordt in het begin van elke paragraaf aangegeven
waarom deze informatie relevant is voor het
onderzoek.
Checklist:
•
Wordt de informatie in eigen woorden
beschreven?
•
Worden de bevindingen uit de vakliteratuur
expliciet gekoppeld aan het eigen onderzoek
(wat betekent de informatie uit de literatuur
nu voor je eigen onderzoek(opzet))?

Hoofdstuk 3 - Methode
Globale beschrijving van onderzoeksopzet

Er is hier benoemd dat er gebruik wordt gemaakt van
zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek.
Er wordt duidelijk aangegeven wat de focus van de
deelvragen is bij zowel de enquête als het interview.
Checklist:
- Noem en onderbouw het type onderzoek dat je
wilt
inzetten,
bijv.
kwalitatief/kwantitatief/gecombineerd
(
Verhoeven,
2010).
- Is de globale opzet dekkend voor alle
deelvragen?
- Hoe wordt de verkregen informatie verwerkt en
geanalyseerd?

Beschrijven dataverzamelingsmethode

Keuzes zijn voldoende toegelicht.
Ik mis een bron bij het stukje over fieldresearch,
Er is aandacht besteed aan validiteit en
betrouwbaarheid.
Er is duidelijk bij wie welke informatie verzameld is en
met welke kenmerken van de respondenten rekening
is gehouden.
De opzet en de voorbereiding is duidelijk bij de
procedure voor data verzameling. Het verloop is nog
niet van toepassing.
Checklist:
Keuze,
typering
en
verantwoording
dataverzamelingsmethode(n)
- Wordt daarbij aandacht besteed aan validiteit en
betrouwbaarheid?
- Bij wie of wat is de informatie verzameld en wat
zijn de kenmerken van de respondenten? Via
welke procedure zijn de respondenten gekozen?
- Procedure dataverzameling (hoe is de
dataverzameling
opgezet,
voorbereid
en
verlopen?)
Indien relevant (bij een ontwikkelopdracht):
- Welke activiteiten moeten er bij de uitvoering
van de interventie
plaatsvinden en in welke
volgorde?
- Welke activiteiten moeten uitgevoerd worden
voor het ontwikkelen van het product?
Werk dit uit volgens de verschillende fasen van
een
ontwikkeltraject:
het
doen
van
(voor)onderzoek, het ontwikkelen zelf, de
implementatie in de organisatie en de nazorg
/evaluatie.

Onderzoeksinstrument
beschrijven
en
verantwoorden:
samenhang
met
onderzoeksvraag
- samenhang met theoretisch kader
- validiteit en betrouwbaarheid

Er is duidelijk aangegeven van welke onderdelen en
vragen gebruik is gemaakt in zowel de enquête als in
het interview.
Er wordt ingegaan op de validiteit en de
betrouwbaarheid van beide instrumenten.
Er is een topiclijst gemaakt met te bespreken
onderwerpen.
In de onderzoeksinstrumenten is duidelijk rekening
gehouden met de praktijkdeelvragen, maar ook met de
theoretische deelvragen.
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Checklist:
•
Welke onderdelen kent het instrument?
•
Worden voorbeelditems of
voorbeeldvragen beschreven?
•
Wordt de vertaling van deelvragen naar
items toegelicht?
•
Worden bevindingen uit de literatuur
verwerkt in het instrument?
•
Wordt ingegaan op betrouwbaarheid en
validiteit?

Analyse data

Nog

niet

van

toepassing

Checklist:
•
Beschrijf hoe de verkregen informatie is
bewerkt.
•
Benoem en onderbouw per type data
(kunnen meerdere typen zijn per
methode van dataverzameling) welke
analysemethode je hebt gebruikt.

Projectfasering:

haalbaar

en

realistisch.
Checklist:
•
Projectfasering; Welke activiteiten
vinden wanneer plaats?
Wordt duidelijk WIE de activiteiten
moet gaan uitvoeren.

Het onderzoeksinstrument
Hoofdstuk 3: Is in de verantwoording van het
instrument een logische samenhang tussen
instrument
en
deelvragen
beschreven.

Er is duidelijk gemaakt welke deelvragen bij welk
instrument gekozen zijn en waarom hiervoor gekozen is.

Hoofdstuk 3: Is het instrument valide (hoe items
bij de onderzoeksvraag en deelvragen passen)
en betrouwbaar (duidelijkheid en eenduidigheid
van de formulering van de items).

Er is duidelijk aangegeven welke vragen horen bij welk
instrument.

Is
het
instrument
gebruikersvriendelijk?

en

Beide instrumenten lijken gebruiksvriendelijk. De enquête
lijkt niet te lang.
De vraag of de vorige vraag representatief is voor alle
professionals in je enquête is mij niet geheel duidelijk
waarom deze is gekozen.

Zijn de onderdelen van het instrument volledig
?
Bijv. een introductie, invulinstructie, enkele
voorbeelditems of voorbeeldvragen.
Wordt er correct naar de bron verwezen als
(delen van) een instrument ontleend zijn aan
een reeds bestaand instrument?
Bevragen
Bij
gebruik
vragenlijst:
- vragen eenduidig en enkelvoudig
- neutrale formulering
- het taalgebruik sluit aan bij de respondent
- lijst en vragen niet te lang, niet te kort

Er is gebruik gemaakt van een introductie en het begrip
onderwijs wordt uitgelegd in de enquête.

representatief

De vragen zijn eenduidig en enkelvoudig.
De formulering is neutraal.
Het taalgebruik bij de enquete lijkt prima passend bij de
doelgroep.
Het is een korte lijst met vragen. Het lijkt alles te bevatten
betreft de vraag over de knelpunten van professionals wat
betreft de doelgroep.
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Bevragen
Bij gebruik interviews
- Minder gestructureerd: vaste openingsvraag?
Redelijk
gestructureerd:
gespreksitems/topics/thema’s?
-Zeer
gestructureerd:
voorgestructureerde
vragen,
evt.
met
vaststaande
antwoordmogelijkheden.
- Hoe is de voorbereiding gedaan m.b.t. de eisen
die aan de
interviewer worden gesteld?
(zie ook bullits bij vragenlijst).

Er is gebruik gemaakt van een topiclijst met eventueel te
gebruiken voorbeeldvragen.

Observeren
- juiste onderzoekssetting; wie en wat ga je
observeren?
- wijze van gegevensverzameling; wat, waar en
hoe ga je de informatie vastleggen
- is er sprake van concrete observatiecriteria
(minder
gestructureerd/gestructureerde
observatie)?
rol
van
observator
(directe/indirecte
observatie, participerend/niet-participerend)
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Feedbackformulier 1 - Praktijkonderzoek
Eindwerk 1: Onderzoek - hoofdstuk 1, 2 en 3 en meetinstrument
Naam student: Lara Kracht
Feedbackgever: Tim Baanvinger
Studentnummer: 380939
Datum: 01-04-2019
*

Dit

De
student
Ja
(delete

veld
krijgt

wordt
advies

door

m.b.t.

wat

het

niet

de
continueren
/
van

docenten
van

het

toepassing

ingevuld.
onderzoek:
Nee
is)

Handtekening onderzoeksbegeleider:

Algemeen
Verzorgde
o.a. correct Nederlands

redactie:

Verzorgde lay-out:
o.a.
voorblad,
inhoudsopgave,
richtlijnen
Hoofdstuk 1 - Inleiding
Context: compacte beschrijving
instelling

APA-

van

de

Er wordt gebruik gemaakt van correct
Nederlands taalgebruik.
Lay-out
is
verzorgd,
voorblad
en
inhoudsopgave zijn aanwezig en er is
gebruik gemaakt van de APA richtlijnen voor
het vermelden van bronnen.
De instelling wordt helder beschreven. De
missie en visie worden niet expliciet
benoemd, maar komen wel voor in de
beschrijving van de instelling. Doelgroep
wordt ook weer duidelijk omschreven, net
als de werkwijze.
Checklist:
•
Wordt er een korte schets gegeven van de
(afdeling van de) organisatie zoals missie,
belangrijkste taken / doelen, doelgroep,
soort werkzaamheden?

Aanleiding: heldere
pedagogische

beschrijving van de
probleemsituatie.

Komt aan bod in de probleemanalyse.
Checklist:
-Is de aanleiding voor het onderzoek
duidelijk (bijv. a.d.h.v. de 5xW+Hmethode van Migchelbrink (Van der Donk
& Van Lanen, 2015, par.3.4) of de 6 ‘W’vragen (zie Verhoeven, 2010, par. 3.3)?

Probleemanalyse: oriëntatie op problematiek
vanuit de drie perspectieven (micro, meso,
macro) en analyse

Probleemanalyse is volledig en helder. Er
wordt gekeken vanuit micro, meso en
macroperspectief en de pedagogische
relevatie komt voldoende naar voren. Goed
dat je expliciet benoemd wat de relevantie
voor pedagogiek is.
Checklist:
-Wordt de probleemanalyse helder geformuleerd
op
micro-,
mesoen
macroniveau?
-Wordt voldoende aangegeven waarom het een
relevant thema is (voor de instelling en de
opleiding)?

Heldere
formulering
onderzoeksdoel
(doelstelling),
onderzoeksvraag
en
deelvragen)

Het
onderzoeksdoel
wordt
duidelijk
beschreven. Er wordt aandacht besteed aan
het gewenste resultaat.
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De onderzoeksvraag en deelvragen passen
logisch bij elkaar. De deelvragen geven
antwoord op de hoofdvraag. Allen hangen
samen met de probleemanalyse.
Checklist:
- Wordt omschreven waar het project toe moet
leiden (=onderzoeksdoel)? Op welke verandering
/ verbetering is het product/onderzoek/handelen
gericht?
Voor
welke
doelgroep(en)?
- Wordt omschreven waarnaar onderzoek moet
plaatsvinden om het onderzoeksdoel te kunnen
bereiken?
-Hangt de onderzoeksvraag logisch samen met de
probleemsituatie/-analyse?
- Volgen deelvragen op logische wijze uit de
onderzoeksvraag ? Worden hierbij kernbegrippen
in de onderzoeksvraag nader gedefinieerd?
- Is duidelijk aangegeven welke deelvragen door
literatuuronderzoek worden beantwoord en welke
vragen
door
praktijkonderzoek?
- Is er een duidelijk onderscheid tussen
onderzoeksdoel (welke bijdrage lever je met het
onderzoek) en onderzoeksvraag (wat willen we te
weten
komen)?
- Is er een literatuurlijst met concrete en relevante
titels?

Hoofdstuk 2 – Theoretisch kader
Aantal en kwaliteit van de gebruikte bronnen

Bronnenaantal wordt ruim overschreden,
maar dat is een goed iets. Je bent kritisch op
zoek gegaan naar bronnen en je verwijst
deze
goed
d.m.v.
APA.
Checklist:
•
Minimaal 10 bronnen op minimaal HBOniveau (waarvan minimaal 2
Engelstalig)
•
Vakliteratuur (geen Wikipedia); bron is
herleidbaar
•
Is de gebruikte literatuur recent (m.u.v.
“standaardwerk”)?

Relevantie
literatuur

en

reikwijdte

van

gebruikte

De literatuur die je gebruikt tijdens je
literatuurstudie
is
relevant
voor
je
onderzoek. Je gebruikt recente literatuur en
je laat je leiden door je deelvragen wat
betreft de invulling van de paragrafen.
Checklist:
•
Wordt er gebruik gemaakt van literatuur
die relevant is binnen het
onderzoeksthema en waarmee de
literatuurdeelvragen worden
beantwoord?
•
Wordt het onderzoeksthema (en/of
methodiek) belicht vanuit micro-, mesoen macroperspectief? Is er een
internationale oriëntatie?
Sluit de oriëntatie aan bij de context?
Bij de doelgroep?
•
Wordt in het theoretisch kader
voldoende gefocust op de deelvragen?

Analyse en interpretatie van de literatuur,
conclusie (beschrijving betekenis van de
gebruikte literatuur) m.b.t.
het eigen
onderwerp

De informatie wordt naar mijn mening in
eigen woorden beschreven. Je maakt
gebruik van goede bronnen en meerdere
perspectieven.
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Checklist:
•
Wordt de informatie in eigen woorden
beschreven?
•
Worden de bevindingen uit de vakliteratuur
expliciet gekoppeld aan het eigen onderzoek
(wat betekent de informatie uit de literatuur
nu voor je eigen onderzoek(opzet))?

Hoofdstuk 3 - Methode
Globale beschrijving van onderzoeksopzet

Je onderbouwt goed waarom je gebruik
maakt van zowel kwalitatief als kwantitatief
onderzoek en koppelt hier Verhoeven aan.
Ik denk dat de opzet van je onderzoek
genoeg
dekking
biedt
voor
het
beantwoorden van je deelvragen.
Checklist:
- Noem en onderbouw het type onderzoek dat je
wilt
inzetten,
bijv.
kwalitatief/kwantitatief/gecombineerd
(
Verhoeven,
2010).
- Is de globale opzet dekkend voor alle
deelvragen?
- Hoe wordt de verkregen informatie verwerkt en
geanalyseerd?

Beschrijven dataverzamelingsmethode

De
beschrijving
van
je
dataverzamelingsmethoden
zijn
erg
uitgebreid en concreet. Je legt alle aspecten
van de methoden uit en verantwoord je
keuze hiervoor. Geen opmerkingen hierop,
erg netjes.
Checklist:
Keuze,
typering
en
verantwoording
dataverzamelingsmethode(n)
- Wordt daarbij aandacht besteed aan validiteit en
betrouwbaarheid?
- Bij wie of wat is de informatie verzameld en wat
zijn de kenmerken van de respondenten? Via
welke procedure zijn de respondenten gekozen?
- Procedure dataverzameling (hoe is de
dataverzameling
opgezet,
voorbereid
en
verlopen?)
Indien relevant (bij een ontwikkelopdracht):
- Welke activiteiten moeten er bij de uitvoering
van de interventie
plaatsvinden en in welke
volgorde?
- Welke activiteiten moeten uitgevoerd worden
voor het ontwikkelen van het product?
Werk dit uit volgens de verschillende fasen van
een
ontwikkeltraject:
het
doen
van
(voor)onderzoek, het ontwikkelen zelf, de
implementatie in de organisatie en de nazorg
/evaluatie.

Onderzoeksinstrument
beschrijven
en
verantwoorden:
samenhang
met
onderzoeksvraag
- samenhang met theoretisch kader
- validiteit en betrouwbaarheid

Zie opmerking hierboven.

Analyse data

Nog niet aanwezig.

Checklist:
•
Welke onderdelen kent het instrument?
•
Worden voorbeelditems of
voorbeeldvragen beschreven?
•
Wordt de vertaling van deelvragen naar
items toegelicht?
•
Worden bevindingen uit de literatuur
verwerkt in het instrument?
•
Wordt ingegaan op betrouwbaarheid en
validiteit?
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Checklist:
•
Beschrijf hoe de verkregen informatie is
bewerkt.
•
Benoem en onderbouw per type data
(kunnen meerdere typen zijn per
methode van dataverzameling) welke
analysemethode je hebt gebruikt.

Projectfasering:

haalbaar

en

realistisch.

Nog niet aanwezig.
Checklist:
•
Projectfasering; Welke activiteiten
vinden wanneer plaats?
Wordt duidelijk WIE de activiteiten
moet gaan uitvoeren.

Het onderzoeksinstrument
Hoofdstuk 3: Is in de verantwoording van het
instrument een logische samenhang tussen
instrument
en
deelvragen
beschreven.

Nog niet aanwezig. Wel wordt dit algemeen
aangegeven bij de introductie van de
methodes.

Hoofdstuk 3: Is het instrument valide (hoe items
bij de onderzoeksvraag en deelvragen passen)
en betrouwbaar (duidelijkheid en eenduidigheid
van de formulering van de items).

Wordt helder beschreven.

Is
het
instrument
gebruikersvriendelijk?

en

Zowel de enquête als het interview lijken me
erg gebruiksvriendelijk.

Zijn de onderdelen van het instrument volledig
?
Bijv. een introductie, invulinstructie, enkele
voorbeelditems of voorbeeldvragen.
Wordt er correct naar de bron verwezen als
(delen van) een instrument ontleend zijn aan
een reeds bestaand instrument?
Bevragen
Bij
gebruik
vragenlijst:
- vragen eenduidig en enkelvoudig
- neutrale formulering
- het taalgebruik sluit aan bij de respondent
- lijst en vragen niet te lang, niet te kort

Volgens mij zijn de onderdelen helder en
volledig.

Bevragen
Bij gebruik interviews
- Minder gestructureerd: vaste openingsvraag?
Redelijk
gestructureerd:
gespreksitems/topics/thema’s?
-Zeer
gestructureerd:
voorgestructureerde
vragen,
evt.
met
vaststaande
antwoordmogelijkheden.
- Hoe is de voorbereiding gedaan m.b.t. de eisen
die aan de
interviewer worden gesteld?
(zie ook bullits bij vragenlijst).

Je hebt een heldere structuur in je interview en
je geeft duidelijk aan welke vragen betrekking
hebben op welke deelvragen in je onderzoek.
Sommige vragen zijn misschien wat overbodig,
maar kunnen ook weer mooie antwoorden
opleveren. Moeilijk om hieraan te schaven.

representatief

Mooie, korte enquête die veel informatie
kan geven op de vragen die je stelt. Vragen
zijn goed geformuleerd en de lengte van de
enquête kan een positief effect hebben op
het aantal mensen dat hem invult.

Observeren
- juiste onderzoekssetting; wie en wat ga je
observeren?
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- wijze van gegevensverzameling; wat, waar en
hoe ga je de informatie vastleggen
- is er sprake van concrete observatiecriteria
(minder
gestructureerd/gestructureerde
observatie)?
rol
van
observator
(directe/indirecte
observatie, participerend/niet-participerend)
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Bijlage 15 – 360o feedback Critical Friends
Feedbackgever: Richelle van der Velde

Vragenlijst 360° feedback
De score bestaat uit een vijfpuntsschaal.

1 = onvoldoende (veel ontwikkeling nodig)
2 = zwak (ontwikkeling nodig)
3 = matig (om naar behoren te functioneren is verdere ontwikkeling nodig)
4 = voldoende (geen verdere ontwikkeling nodig)
5 = goed (een sterk punt)
Contactueel
Luistert naar anderen, handelt respectvol en toont belangstelling en empathie.
Score

1

2

3

4

5

Dat heb ik kunnen zien aan: Je toont respect voor anderen en hebt ook belangstelling voor hen. Dit kun je zien aan
je houding en de opmerkingen en adviezen die je geeft.

Samenwerken
Functioneert als teamlid, overlegt met teamleden, staat open

voor ideeën van anderen en richt zich op

de groepstaak.
Score

1

2

3

4

5

Dat heb ik kunnen zien aan: Je kunt goed samenwerken en volgens mij sta je ook open voor ideeën van anderen.
Wel weet je je eigen idee zo stellig en zeker te vertellen dat een ander soms minder snel met haar of zijn eigen
idee komt. De wijze hoe je handelt is in mijn ogen gericht op de groep.

Zelfstandigheid
Neemt zelf beslissingen. Bepaalt wanneer hij/zij zelf een beslissing moet nemen en
wanneer overleg met anderen noodzakelijk is. Werkt zelfsturend en is zich bewust van zijn
taak.
Score

1

2

3

4

5

Dat heb ik kunnen zien aan: Je weet wat er van je verwacht word en maakt je eigen beslissingen. Je overlegd
wanneer dit nodig is.
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Verantwoordelijkheid
Overziet de gevolgen van het eigen handelen in relatie tot de studie of het werk. Is
aanspreekbaar op dit handelen en kan dit handelen onderbouwd verantwoorden.
Score

1

2

3

4

5

Dat heb ik kunnen zien aan: Je ziet de gevolgen van je handelen, en je kan dit ook verantwoorden. In principe ben
je wel aanspreekbaar op je handelen. Ik kan me voorstellen dat je voor een ander een overheersende indruk kan
hebben waardoor de ander eerder zal stilvallen.

Stressbestendigheid
Blijft presteren en doelgericht werken onder psychologische en/of tijdsdruk.
Score

1

2

3

4

5

Dat heb ik kunnen zien aan: Je hebt je spullen netjes op orde en hierdoor heb je volgens mij ook minder stress.

Zelfreflectie
Is zich bewust van denken, voelen en handelen en de invloed ervan op zijn/haar
functioneren.
Score

1

2

3

4

5

Dat heb ik kunnen zien aan: Je bent bewust van jezelf en je handelen.

Zelfhantering
Kan omgaan met feedback en weet dit constructief om te zetten om zijn/haar eigen
functioneren te verbeteren.
Score

1

2

3

4

5

Dat heb ik kunnen zien aan: Je kan omgaan met feedback, neemt dit ook aan en je bent bewust, maar ook goed
bezig om jezelf en je functioneren te verbeteren.
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Doorzettingsvermogen
Blijft werken aan vooraf gestelde doelen en laat zich niet leiden door negatieve factoren.
Score

1

2

3

4

5

Dat heb ik kunnen zien aan: De manier van hoe je werkt. Je geeft niet snel op.

open
Wat zijn mijn sterke kanten?
Je bent sociaal, eerlijk en recht door zee. Daarbij heb je je spullen netjes op orde.

Wat zijn mijn verbeterpunten?
Ik heb het idee dat je je snel kan ergeren als anderen afspraken niet na komen of als ze in jouw ogen ergens
hun best niet voor doen. Mensen moeten eerst met een goede reden komen voordat je hun gedrag accepteert
of tolereert.

Heb je verder nog tips voor me?

Probeer je niet te ergeren aan anderen en ga ook niet oordelen over een ander (Ik weet niet of je dat laatste
doet hoor, maar de tip is altijd een handige reminder toch?)
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Feedbackgever: Tim Baanvinger
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Feedbackgever: Andrea de Haan
Vragenlijst 360° feedback
De score bestaat uit een vijfpuntsschaal.
1 = onvoldoende (veel ontwikkeling nodig)
2 = zwak (ontwikkeling nodig)
3 = matig (om naar behoren te functioneren is verdere ontwikkeling nodig)
4 = voldoende (geen verdere ontwikkeling nodig)
5 = goed (een sterk punt)
Contactueel
Luistert naar anderen, handelt respectvol en toont belangstelling en empathie.
Score
1
2
3
4
5
Dat heb ik kunnen zien aan:
Tijdens de bijeenkomsten luister je naar wat anderen te zeggen hebben en je toont respect voor hoe
zij iets zien. Wanneer je ergens geïnteresseerd in bent dan vraag je verder. Wanneer iets niet
helemaal ging zoals het moest bij een onderzoek van een ander, liet je wel merken dat je dit
vervelend vond voor diegene.
Samenwerken
Functioneert als teamlid, overlegt met teamleden, staat open voor ideeën van anderen en richt zich
op de groepstaak
Score
1
2
3
4
5
Dat heb ik kunnen zien aan:
Je was flexibel wanneer het aankwam op onbegeleide bijeenkomsten. Je luistert naar anderen als zij
een idee hebben en overweegt dan ook om hier iets mee te doen. Er was niet echt sprake van een
groepstaak.
Zelfstandigheid
Neemt zelf beslissingen. Bepaalt wanneer hij/zij zelf een beslissing moet nemen en wanneer overleg
met anderen noodzakelijk is. Werkt zelfsturend en is zich bewust van zijn taak.
Score
1
2
3
4
5
Dat heb ik kunnen zien aan:
Je kan tijdens je onderzoek prima zelf beslissen wat en wanneer je iets wilt doen. Wanneer je overleg
nodig hebt of je snapt iets niet dan vraag je dit aan de onderzoeksbegeleider of je vraagt het aan je
CF groepje.
Verantwoordelijkheid
Overziet de gevolgen van het eigen handelen in relatie tot de studie of het werk. Is aanspreekbaar
op
dit handelen en kan dit handelen onderbouwd verantwoorden
Score
1
2
3
4
5
Dat heb ik kunnen zien aan:
Je weet wanneer je iets af moet hebben, wanneer lessen of begeleidingen zijn. Je weet wat je doet
tijdens dit afstudeerproces. Wanneer iemand iets anders vind van jou handelen dan sta jij ervoor
open om hier naar te luisteren.
Stressbestendigheid
Blijft presteren en doelgericht werken onder psychologische en/of tijdsdruk.
Score
1
2
Dat heb ik kunnen zien aan:

3
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Wanneer je bezig bent met een afstudeeronderzoek is er altijd een vorm van tijdsdruk. Soms ben je
natuurlijk wel wat gestrest omdat er nog veel moet gebeuren in korte tijd. Dit lijkt me volledig
normaal. Je weet wat je wilt en wanneer je het in wilt leveren en daar werk je ook naar toe.
Zelfreflectie
Is zich bewust van denken, voelen en handelen en de invloed ervan op zijn/haar functioneren.
Score
1
2
3
4
5
Dat heb ik kunnen zien aan:
Wanneer jij ergens iets van vindt dan kan ik dit snel aan je merken. Ik weet niet of dit komt omdat
ik dat snel zie bij mensen of dat het voor anderen ook zichtbaar is. Of jij je hier zelf van bewust bent
dat weet ik niet. Het heeft naar mijn mening geen invloed op jou functioneren of dat van anderen.
Volgens mij weet jij wat betreft je scriptie prima wat je allemaal doet.
Zelfhantering
Kan omgaan met feedback en weet dit constructief om te zetten om zijn/haar eigen functioneren te
verbeteren
Score
1

2

3

4

5

Dat heb ik kunnen zien aan:
Tijdens de bijeenkomsten luister jij naar de feedback die gegeven wordt. Wanneer jij dit passend
voor je onderzoek vindt, gebruik je dit ook daadwerkelijk of je zet het zo om dat het passend wordt.
Hiermee wordt je onderzoek dus steeds verbeterd.
Doorzettingsvermogen
Blijft werken aan vooraf gestelde doelen en laat zich niet leiden door negatieve factoren.
Score
1
2
3
4
5
Dat heb ik kunnen zien aan:
Volgens mij is het nog steeds duidelijk dat jij gebruik wilt maken van het eerste inlevermoment op
28 mei. Natuurlijk is het vervelend als je steeds je onderzoeksvraag aan moet passen en hier even
van te balen. Volgens mij werk jij hard door om alles op tijd af te krijgen en juist te doen en laat jij
je niet snel uit het veld slaan.
En beantwoord de volgende open vragen:
• Wat zie jij als de 3 grootste talenten van Lara?
Discipline en doorzettingsvermogen
Je weet wat je wilt
Keihard werken
• Wat denk jij dat Lara het liefst de hele dag zou doen?
Ik denk dat Lara het liefst de hele dag met vrienden en familie door zou willen brengen om leuke
dingen te doen.
• Hoe denk je dat Lara het beste tot zijn recht zou komen in zijn of haar werk?
Als ze plezier in haar school/werk heeft.
• Welk werk of werkzaamheden pas(sen) volgens jou het beste bij Lara?
Ik denk dat Lara heel goed zou kunnen werken met pubers en jongvolwassenen.
• Waarin is Lara beter dan de meeste mensen die je kent?
Doorzetten
• Wat is volgens jou de belemmering van Lara? Wat kan Lara er aan doen?
Soms maak jij je druk om dingen waar je je niet druk om hoeft te maken. Je doet het harstikke goed
zoals je het doet.
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Bijlage 16 – Feedback hoofdstuk 4 t/m 7 critical friends
Feedbackformulier 2 – Praktijkonderzoek
Onderzoek - Resultaten, conclusie en aanbevelingen, professionele ontwikkeling
Naam student: Lara Kracht
Feedbackgever: Richelle van der Velde
Datum: 26-05-2019
Studentnummer: 380393
Algemeen
Verzorgde
o.a. correct Nederlands
Verzorgde lay-out:
o.a. voorblad, APA- richtlijnen

redactie:

Resultaten
Worden de resultaten in logische volgorde
weergegeven met een heldere relatie naar de
onderzoeksvraag?
Worden
de
resultaten
zakelijk
(zonder
interpretatie) en efficiënt (ruwe data in bijlagen)
weergegeven?
Wordt de betekenis van getallen/figuren in
tabel/figuur toegelicht in de tekst?
Discussie
en
conclusie
(NB: Houd hier het stramien aan zoals in de
‘Richtlijnen
onderzoeksrapportage
praktijkonderzoek’ wordt beschreven).
Discussie: wordt de beantwoording van de
deelvragen voldoende in samenhang met elkaar
bekeken?
Reflectie op het onderzoek; wordt de
onderzoeksopzet kritisch onder de loep
genomen?
De conclusie is een bondig antwoord op de
onderzoeksvraag.
De betekenis van de conclusie wordt beschreven
in relatie tot
cliënt
instelling/werkveld
- maatschappelijke ontwikkelingen (indien van
toepassing)
Aanbevelingen
Aanbevelingen
zijn
gebaseerd
op
de
onderzoeksresultaten
(literatuuronderzoek
en/of praktijkonderzoek)
Aanbevelingen zijn concreet uitgewerkt.

Denk om punten en hoofdletters in je verslag.
Zeker in hoofdstuk 6.
Voorblad aanwezig, lay out moet aangepast
worden. De tekst en dergelijke zijn versprongen
en staat niet netjes in het document. Ik raad
aan om het onderzoek in een PDF bestand te
zetten om verspringingen te voorkomen. APA in
de tekst is zover ik kan zien goed geformuleerd.
APA in de literatuurlijst zou ik even naar kijken.
Ik weet niet hoe strict er naar gekeken word,
maar volgens de handleiding die ik volg (vanuit
school) moet je aangeven geraadpleegd via ipv
opgeroepen uit. Maar het is duidelijk waar je de
bronnen vandaan hebt gehaald.
Ja helder.
Woorden als slechts, wat opvalt is etc. kun je
beter voorzichtig mee zijn. Hier zou je je eigen
mening al in kunnen doorschemeren.
Ja.

Er word per deelvraag een discussie
weergeven. Ik weet niet zeker of de deelvragen
in voldoende samenhang met elkaar worden
bekeken. Het verhaal sluit wel op elkaar aan.
Ja.

Ja.
Alle niveaus komen naar voren. De cliënt, de
instelling en het werkveld wordt goed benoemd.
De maatschappelijke ontwikkelingen zijn
minder te zien.

Ja.
Ja, duidelijk.
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Aanbevelingen zijn relevant voor de praktijk en
uitvoerbaar.

Hoe realistisch is het om een ontwerp te
ontwikkelen in een paar maanden? Ik snap de
timing, maar zal het uitvoerbaar zijn?

Er wordt één of meerdere aanbevelingen gedaan
gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen
op het gebied van normen en waarden in relatie
tot het eigen onderzoek.
Professionele ontwikkeling
Samenwerking
Student toont op basis van eigen reflectie en op
basis van 360graden feedback (dus van alle CF
en evt. andere samenwerkingspartners , o.a. de
cliënten) hoe de student zich tijdens het
onderzoek heeft geprofileerd en gepositioneerd
in de samenwerking.
Afstemming
De student reflecteert op het eigen vermogen
om af te stemmen op normen en waarden van
anderen. De student beschrijft een ethische
vraag/dilemma die de student tegen is gekomen
in dit onderzoek en beschrijft hoe zij/hij hiermee
omging. De werkwijze is beargumenteerd en
verantwoord. Er is gereflecteerd op het eigen
vermogen tot afstemming.
Visieontwikkeling
De student toont de eigen visie ten aanzien van
het pedagogische vraagstuk dat in dit onderzoek
centraal stond. De student koppelt de eigen
visie aan pedagogische bronnen.
De student duidt kritisch de betekenis van
ontwikkelingen in het pedagogische werkveld en
in het vakgebied pedagogiek voor het BEROEP
pedagoog.

De urennorm komt naar voren. Verder zie ik
niet echt normen en waarden naar voren
komen.
Ja.

Ja.

Eigen visie en het beroep van pedagoog is
duidelijk. Echter baseer je je voornamelijk op
resultaten uit je onderzoek. Ik zie maar één
visie van een pedagogische bron. Je zou de visie
van meerdere pedagogen kunnen gebruiken.
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Feedbackformulier 2 – Praktijkonderzoek
Onderzoek - Resultaten, conclusie en aanbevelingen, professionele ontwikkeling
Naam student: Lara Kracht
Feedbackgever: Andrea de Haan
Studentnummer: 380393
Datum:25-5-2019
Algemeen
Verzorgde
o.a. correct Nederlands

redactie:

Het verslag
geschreven.

is

in

correct

Nederlands

Verzorgde lay-out:
o.a. voorblad, APA- richtlijnen

Lay-out is verzorgd en voorblad en APArichtlijnen zijn aanwezig.

Resultaten
Worden de resultaten in logische volgorde
weergegeven met een heldere relatie naar de
onderzoeksvraag?

De volgorde van de resultaten is logisch
weergegeven.

Worden
de
resultaten
zakelijk
(zonder
interpretatie) en efficiënt (ruwe data in bijlagen)
weergegeven?

Ruwe data staat in de bijlage. Eén keer noem je
wel dat iemand ondanks de situatie het diploma
heeft gehaald. Ik denk persoonlijk dat je dit wel
weg kan laten.

Wordt de betekenis van getallen/figuren in
tabel/figuur toegelicht in de tekst?

Er wordt wel toegelicht wat er in de tabellen is
vermeld maar er wordt niet met tekst
aangegeven wat cijfers of procenten zijn. Dit is
alleen af te lezen in de tabellen. De figuren
horen boven de bijbehorende tekst. Wanneer
het om een tabel gaat hoort de bijbehorende
tekst boven de tabel.

Discussie
en
conclusie
(NB: Houd hier het stramien aan zoals in de
‘Richtlijnen
onderzoeksrapportage
praktijkonderzoek’ wordt beschreven).
Discussie: wordt de beantwoording van de
deelvragen voldoende in samenhang met elkaar
bekeken?
Reflectie op het onderzoek; wordt de
onderzoeksopzet kritisch onder de loep
genomen?
De conclusie is een bondig antwoord op de
onderzoeksvraag.
De betekenis van de conclusie wordt beschreven
in relatie tot
cliënt
instelling/werkveld
- maatschappelijke ontwikkelingen (indien van
toepassing)

Aanbevelingen
Aanbevelingen
zijn
gebaseerd
op
de
onderzoeksresultaten
(literatuuronderzoek
en/of praktijkonderzoek)

Er wordt voldoende naar samenhang gekeken.
Er wordt kritisch gekeken naar wat anders kon.

De verschillende redenen waarom dak en
thuislozen niet naar school gaan zijn benoemd.
Je beschrijft duidelijk wat de relatie met de
cliënt is.
Er wordt benoemt dat hulpverleners meer
informatie nodig hebben over de knelpunten
voor het volgen van onderwijs van dak en
thuislozen.
Daarnaast
noem
je
de
schulden
en
studiefinanciering problemen

De aanbevelingen zijn gebaseerd op de
uitkomsten van het onderzoek en gekoppeld
aan een onderwijsprogramma genoemd in het
literatuuronderzoek.
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Aanbevelingen zijn concreet uitgewerkt

In de aanbevelingen is duidelijk wat er moet
gebeuren.

Aanbevelingen zijn relevant voor de praktijk en
uitvoerbaar.

Aanbevelingen lijken relevant en kunnen naar
mijn mening prima tot uitvoer gebracht
worden.

Er wordt één of meerdere aanbevelingen gedaan
gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen
op het gebied van normen en waarden in relatie
tot het eigen onderzoek.

Er wordt één aanbeveling gedaan op basis van
gemeentelijk beleid. Ik zie geen normen en
waarden terug in de aanbeveling.

Professionele ontwikkeling
Samenwerking
Student toont op basis van eigen reflectie en op
basis van 360graden feedback (dus van alle CF
en evt. andere samenwerkingspartners , o.a. de
cliënten) hoe de student zich tijdens het
onderzoek heeft geprofileerd en gepositioneerd
in de samenwerking.
Afstemming
De student reflecteert op het eigen vermogen
om af te stemmen op normen en waarden van
anderen. De student beschrijft een ethische
vraag/dilemma die de student tegen is gekomen
in dit onderzoek en beschrijft hoe zij/hij hiermee
omging. De werkwijze is beargumenteerd en
verantwoord. Er is gereflecteerd op het eigen
vermogen tot afstemming.
Visieontwikkeling
De student toont de eigen visie ten aanzien van
het pedagogische vraagstuk dat in dit onderzoek
centraal stond. De student koppelt de eigen
visie aan pedagogische bronnen.
De student duidt kritisch de betekenis van
ontwikkelingen in het pedagogische werkveld en
in het vakgebied pedagogiek voor het BEROEP
pedagoog.

Je hebt de feedback duidelijk beschreven en je
eigen kijk hierop meegenomen.

Je beschrijft een ethisch dilemma dat je
meegemaakt hebt in dit onderzoek. Het wordt
duidelijk hoe je hiermee om bent gegaan. Het
wordt duidelijk waarom je voor een bepaald
handelingsalternatief hebt gekozen.

Je benoemt duidelijk je mening in het visiestuk.
Er wordt wel veel over hulpverleners gezegd
maar niet specifiek over jouzelf als pedagoog.
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Feedbackformulier 2 – Praktijkonderzoek
Onderzoek - Resultaten, conclusie en aanbevelingen, professionele ontwikkeling
Naam student: Lara Kracht
Feedbackgever: Tim Baanvinger
Studentnummer:380393
Datum: 26 mei 2019
Algemeen
Verzorgde
o.a. correct Nederlands

redactie:

Product ziet er verzorgd uit, duidelijke structuur
en correct Nederlands taalgebruik

Verzorgde lay-out:
o.a. voorblad, APA- richtlijnen
Resultaten
Worden de resultaten in logische volgorde
weergegeven met een heldere relatie naar de
onderzoeksvraag?

Allen aanwezig.

Worden
de
resultaten
zakelijk
(zonder
interpretatie) en efficiënt (ruwe data in bijlagen)
weergegeven?

Heel erg netjes en zakelijk, complimenten!

Wordt de betekenis van getallen/figuren in
tabel/figuur toegelicht in de tekst?

Bij alle tabellen en figuren is een beschrijving
aanwezig en alle begrippen worden toegelicht.

Discussie
en
conclusie
(NB: Houd hier het stramien aan zoals in de
‘Richtlijnen
onderzoeksrapportage
praktijkonderzoek’ wordt beschreven).
Discussie: wordt de beantwoording van de
deelvragen voldoende in samenhang met elkaar
bekeken?
Reflectie op het onderzoek; wordt de
onderzoeksopzet kritisch onder de loep
genomen?

De informatie is duidelijk en ondersteunt
elkaar.

De conclusie is een bondig antwoord op de
onderzoeksvraag.
De betekenis van de conclusie wordt beschreven
in relatie tot
cliënt
instelling/werkveld
- maatschappelijke ontwikkelingen (indien van
toepassing)
Aanbevelingen
Aanbevelingen
zijn
gebaseerd
op
de
onderzoeksresultaten
(literatuuronderzoek
en/of praktijkonderzoek)
Aanbevelingen zijn concreet uitgewerkt

Aanbevelingen zijn relevant voor de praktijk en
uitvoerbaar.

Resultaten
zijn
in
logische
volgorde
weergegeven. Relatie met onderzoeksvraag is
helder.

Wat zou je bij een volgend onderzoek anders
doen?
Helder en bondig.
Er is duidelijk gemaakt wat de betekenis is voor
onderstaande drie componenten.

Aanbevelingen zijn helder en komen voort uit
de resultaten.

Helder en concreet.
Aanbevelingen zijn zoals geformuleerd relevant
en uitvoerbaar.
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Er wordt één of meerdere aanbevelingen gedaan
gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen
op het gebied van normen en waarden in relatie
tot het eigen onderzoek.
Professionele ontwikkeling
Samenwerking
Student toont op basis van eigen reflectie en op
basis van 360graden feedback (dus van alle CF
en evt. andere samenwerkingspartners , o.a. de
cliënten) hoe de student zich tijdens het
onderzoek heeft geprofileerd en gepositioneerd
in de samenwerking.
Afstemming
De student reflecteert op het eigen vermogen
om af te stemmen op normen en waarden van
anderen. De student beschrijft een ethische
vraag/dilemma die de student tegen is gekomen
in dit onderzoek en beschrijft hoe zij/hij hiermee
omging. De werkwijze is beargumenteerd en
verantwoord. Er is gereflecteerd op het eigen
vermogen tot afstemming.
Visieontwikkeling
De student toont de eigen visie ten aanzien van
het pedagogische vraagstuk dat in dit onderzoek
centraal stond. De student koppelt de eigen
visie aan pedagogische bronnen.
De student duidt kritisch de betekenis van
ontwikkelingen in het pedagogische werkveld en
in het vakgebied pedagogiek voor het BEROEP
pedagoog.

Hier meer je normen en waarden naar voren
laten komen?

Duidelijk

Ethisch dilemma is volledig en concreet
beschreven, er is duidelijk hoe je met de
situatie bent omgegaan.

Visieontwikkeling staat sterk in combinatie met
de uitkomsten van je onderzoek.
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Bijlage 17 – Toelatingsadvies afstudeerfase
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Pedagogisch methodisch handelen
Met de aanvullende beroepsopdracht is het de bedoeling om te laten zien dat ik competentie 3 en
competentie 7 beheers. Competentie 3 luidt als volgt: ‘De student beschikt over het vermogen om
methoden en technieken van veranderingsprocessen af te stemmen op specifieke cliëntsituaties, toe
te passen en te evalueren’ (NHL Stenden Hogeschool - HBO Pedagogiek, 2018, p. 59). Competentie
7 luidt als volgt: ‘De student beschikt over het vermogen om zijn handelen in relatie tot zijn eigen
rol/functie/taken kritisch te bekijken, te beoordelen en het handelen op basis daarvan vorm te geven’
(NHL Stenden Hogeschool - HBO Pedagogiek, 2018, p. 60). Ik zal laten zien dat ik beide competenties
beheers door oplossingsgericht werken toe te passen.

Methode en toelichting waarom

Het doel van oplossingsgericht werken is dat de cliënten in staat zijn op eigen wijze en samen met
mensen uit hun omgeving het probleem te verhelpen. Om deze methode toe te kunnen passen zijn
subdoelen geformuleerd, namelijk: de cliënt weet wat hij wil, de cliënt weet hoe hij dit kan bereiken,
de cliënt gelooft erin dat hij dit kan bereiken en de cliënt is in staat om stappen te ondernemen om
dit te bereiken (Movisie, 2017).
Oplossingsgericht werken is voor mensen die zich niet in staat voelen om zelf, of met hulp van hun
directe omgeving, hun problemen op te lossen. Movisie (2017) noemt de volgende kenmerken
waaraan de doelgroep van oplossingsgericht werken aan voldoet:
1. Verlies aan eigen kracht: iemand is niet in staat om alleen, of samen met zijn omgeving zijn
problemen op te lossen.
2. Verlies van coping-vaardigheden: iemand ervaart dat hij de kennis en vaardigheden mist om
de problemen op te lossen.
3. Verlies aan zelfbeschikking: de problemen hebben zo’n grote invloed op iemands leven, dat
hij zijn leven kwijt raakt.
De hulpverlener gaat samen met de cliënt op zoek naar oplossingen. Oplossingsgericht werken is
een manier van bevragen zodat de cliënt in staat is om:
Te bepalen wat zijn probleem is en daar een andere kijk op te ontwikkelen
Zich bewust wordt van hulpbronnen, zoals de omgeving
Doelen concreet formuleert
Hoop en vertrouwen in zichzelf te hebben
Zelfbedachte stappen te ondernemen
Zelf te bepalen wanneer hij zonder hulp verder kan (Movisie, 2017).
Berg en Steiner (2006) noemen dat verschillende vragen zijn die gebruikt kunnen worden bij het
oplossingsgericht werken. De volgende vragen worden geformuleerd:
Doelvragen: de cliënt maakt goed geformuleerde, specifieke doelen.
Schaalvragen: de cliënt kan de gewenste toekomst, vooruitgang, vertrouwen of motivatie
bespreken en visualiseren.
Uitzonderingsvragen: de cliënt wordt zich ervan bewust dat een probleem minder of niet kan
zijn.
Kleine stap: de cliënt formuleert de eerste stap richting de gewenste situatie.
Wondervraag: de cliënt bespreekt en visualiseert de gewenste situatie.
Coping-vragen: de cliënt ontdekt zijn veerkracht.
Er is gekozen voor oplossingsgericht werken, omdat deze methodiek zich richt op de oplossingen in
plaats van het probleem. Bij oplossingsgericht werken wordt vooral gekeken naar wat goed gaat in
plaats van wat mis is. Ik vind het belangrijk om positief te blijven en de positieve aspecten eruit te
halen. Als te veel gefocust wordt op het probleem, benader je de cliënt naar mijn mening niet op de
meest positieve manier. Ik wil de cliënt motiveren om zelf in actie te komen, omdat ik van mening
ben dat iedereen het in zich heeft. Met oplossingsgericht werken wordt de cliënt gestimuleerd op de
zelfbedachte stappen richting de gewenste situatie uit te voeren. Hier wil ik graag een kleine rol in
spelen, maar de cliënt moet het uiteindelijk zelf doen.

Leerdoel

Ik ben in staat om tijdens de gesprekken mijn cliënt zelf met oplossingen te laten komen, zonder
dat ik oplossingen aandraag.
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Opname

De twee opnames zijn samengevoegd in één opname. Dit is terug te vinden via de volgende link:
https://drive.google.com/file/d/1CpjqkuPYQhJvBs8DN2vfZtIfv7TBNbPj/view?usp=sharing

Feedback eerste opname
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Feedback tweede opname
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Reflectie
Tijdens het eerste gesprek vond ik lastig om mijn draai te vinden. Ik ben erg bezig met de vragen
die ik moet stellen, en minder met wat de cliënt mij vertelt. Hierdoor spring ik regelmatig van de ene
naar de andere vraag. Ik vind het tijdens het eerste gesprek lastig om de rust te bewaren. Dit blijkt
ook uit de feedback die ik heb ontvangen van mijn critical friends (cf). Ik praat erg snel waardoor
het lijkt alsof ik haast heb. Dit komt doordat ik in mijn hoofd bezig ben met allerlei vragen die ik
eventueel kan stellen, waardoor ik door deze vragen heen race. In het tweede gesprek vind ik mezelf
nog steeds gehaast overkomen, doordat ik snel praat. Het tweede gesprek verliep naar mijn idee
wel soepeler dan het eerste gesprek. Dit komt doordat ik wist waar ik over kon praten en verder
ging op het eerste gesprek. Hierdoor werd ik iets rustiger en verliep het gesprek beter dan het eerste
gesprek.
De hulpverlener laat de cliënt bepalen wat zijn doel is.
Tijdens het eerste gesprek laat ik de cliënt vertellen wat zijn probleem is, waarvoor hij dit gesprek
met mij voert. Dit doe ik zodat hij helder naar mij kan overbrengen waar hij mee zit, zonder dat ik
daar aannames in plaats.
Het tweede gesprek wordt geopend met een samenvatting van de cliënt over het eerste gesprek. Ik
heb hiervoor gekozen zodat de cliënt weer helder heeft waar het vorige gesprek over ging. Op deze
manier konden we verder gaan op het probleem. Naar mijn idee heeft dit gewerkt, en ik zou daarom
in vervolggesprekken altijd beginnen met een samenvatting van het vorige gesprek.
De hulpverlener laat de cliënt een andere kijk op het probleem ontwikkelen
In beide gesprekken heeft de cliënt al een duidelijke kijk op het probleem. Hij vindt dat iets moet
veranderen en hij is erg gemotiveerd om dit ook daadwerkelijk te veranderen. Hij heeft een positieve
kijk, want hij vindt dat het kan veranderen. Hierdoor vond ik het lastig om deze kijk te moeten
veranderen, want naar mijn idee was dit niet nodig. Als hij geen motivatie had, of het probleem zo
erg vond dat hij niet wist hoe hij eruit moest komen, dan was het voor mij makkelijker geweest om
deze kijk te veranderen. Ik had in beide gesprekken wel meer kunnen aanmoedigen dat hij goed
bezig was, en dat het goed is dat hij zo tegen het probleem aan keek. Op deze manier had ik mijn
cliënt meer zelfvertrouwen kunnen geven. Naar mijn idee heb ik dit punt in beide gesprekken dan
ook laten liggen.
De hulpverlener benadert de cliënt op een positieve manier.
Het valt mij op in het eerste gesprek dat ik een boze gezichtsuitdrukking heb, terwijl dit helemaal
niet de bedoeling is. Ik ben geneigd om boos te kijken als ik mij goed probeer te concentreren.
Tijdens het eerste gesprek was ik bezig in mijn hoofd om vragen op te stellen, en tegelijkertijd
probeerde ik mij te concentreren op de cliënt. Ik ben van mening dat ik tijdens het eerste gesprek
veel meer complimenten had kunnen geven. Een aantal complimenten vond ik er ook niet gemeend
uit zien. Ik was zo geconcentreerd bezig dat ik er een beetje kil uit zie vind ik zelf. Dit komt wordt
ook genoemd in de feedback van mijn cf.
Ik was me ervan bewust dat ik tijdens het eerste gesprek een beetje kil over kom, dus tijdens het
tweede gesprek probeerde ik dit te vermijden. Naar mijn idee ging het tijdens het tweede gesprek
veel beter. Ik vind dat ik spontaner over kom dan in het eerste gesprek. Ik geef ook meer
complimenten, alleen zijn het wel vaak dezelfde. Ik benoem vaak dat ik het goed vind dat mijn cliënt
zo denkt. Ik had hier meer variatie in aan kunnen brengen.
De hulpverlener laat de cliënt zijn doelen concreet en in detail formuleren.
In het eerste gesprek vraag ik letterlijk aan mijn cliënt wat zijn doel is. Ik heb hiervoor gekozen,
omdat mijn cliënt 15 jaar is en hij dus wel zou begrijpen wat ik bedoelde. Ik wilde zo direct mogelijk
zijn tijdens het gesprek, zodat het niet zou lijken alsof ik hem als een klein kind zag. Doordat ik deze
vraag direct stelde kreeg ik een goed geformuleerd doel van mijn cliënt.
In het tweede gesprek ging het minder goed. De cliënt zei dat hij graag naar de vierde klas wilde
gaan, waarop ik reageerde: ‘is dit dan ook je doel’. Door dit te zeggen legde ik de cliënt al voor wat
zijn doel was, terwijl hij misschien eerst wel een kleiner doel voor ogen had. Ik had deze vraag
anders moeten stellen, namelijk: ‘wat is je doel voor de komende tijd?’.
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De hulpverlener kan hoop en vertrouwen bij de cliënt ontwikkelen.
Ik vond het in beide filmpjes lastig om hieraan te werken, omdat de cliënt al veel hoop en vertrouwen
in de situatie heeft. Zoals ik net ook genoemd heb, had ik wat overtuigender complimenten kunnen
geven. Dit benoemen mijn cf ook in hun feedback. Aan het begin van het tweede filmpje vraag ik
hoe het met mijn cliënt gaat, dit doe ik om de sfeer wat meer ontspannen te laten worden en om
zijn vertrouwen te winnen.
De hulpverlener laat de cliënt zelfbedachte stappen benoemen om de situatie te verbeteren.
In het eerste filmpje formuleert de cliënt zelfbedachte oplossingen. Hij heeft goed over de
oplossingen nagedacht. Ik vraag aan de cliënt wie hem hierbij kan helpen, om de omgeving er ook
in te betrekken. Hierop antwoordt hij dat hij de hulp van zijn ouders goed kan gebruiken als een
soort controle. Zoals in de feedback van mijn cf ook genoemd wordt, had ik beter op de oplossingen
door kunnen vragen. Ik had bijvoorbeeld kunnen vragen binnen welk tijdsbestek hij dit wilde gaan
uitvoeren en hoe hij deze hulp zou kunnen vragen. Dit probeerde ik zoveel mogelijk mee te nemen
in het tweede gesprek. De cliënt kwam opnieuw met een oplossing waar hij zelf nog niet eerder aan
gedacht had. Hierop vraag ik hoe hij deze hulp aan de mentor gaat vragen. Dit doe ik om mijn cliënt
meer te laten nadenken over hoe hij dit het beste kan aanpakken.
De hulpverlener stelt op de juiste manier uitzonderingsvragen.
Ik ben van mening dat ik in beide filmpjes op de juiste manier uitzonderingsvragen stel. In het eerste
filmpje vraag ik of het probleem zich ook voordoet bij andere vakken. Hierop reageert mijn cliënt dat
dit niet het geval is. in het tweede filmpje stel ik opnieuw deze vraag, omdat ik benieuwd ben of de
andere vakken nog steeds goed gaan. Ik had wel meer door kunnen vragen wat precies het verschil
was tussen de vakken.
De hulpverlener stelt een schaalvraag en gebruikt deze op de juiste manier.
Tijdens het eerste filmpje stel ik de schaalvraag niet op het goede moment. Ik spring van de ene
vraag ineens naar de schaalvraag. Ik vind dat ik de schaalvraag beter in het begin van het filmpje
had kunnen stellen, want toen was ik het probleem nog aan het verkennen. Ik denk dat het hier
beter had gepast omdat ik dan ook het gevoel van de cliënt kon verkennen.
Tijdens het tweede filmpje ga ik door op het cijfer wat de cliënt in het eerste filmpje heeft gegeven.
Dit heb ik gedaan zodat ik het verschil kon bekijken in cijfers van de vorige keer. Hieruit bleek dat
het cijfer 2 punten omhoog was gegaan. Ik had hier nog kunnen vragen hoe de situatie eruit zou
zien als er nog een punt bij was gekomen. Op dat moment stond ik hier niet bij stil. Ik zou dit zeker
meenemen in een vervolg gesprek. Ik ben van mening dat ik langer stil had kunnen staan bij de
cijfers die mijn cliënt gaf. Naar mijn idee kan je veel uit het cijfer halen, zijn gevoel maar ook wat
zou moeten veranderen.
De hulpverlener stelt op de juiste manier de wondervraag en sluit met de wondervraag aan bij de
cliënt.
Ik vond het erg lastig om de wondervraag te stellen. Ik vind deze vraag een beetje kinderachtig. Ik
kon ook aan mijn cliënt zijn uitdrukking zien dat hij de vraag wat grappig vond. Hij wist zich even
geen houding te geven. Als ik eerlijk ben heb ik deze vraag gesteld omdat het bij de
oplossingsgerichte techniek hoort. Ik zou hem eigenlijk liever niet gebruiken, omdat ik niet goed
weet op welke manier ik deze het beste kan stellen. Ik zou mij hier beter in moeten verdiepen, zodat
het ook niet raar overkomt op mijn cliënt.
In het tweede gesprek heb ik bewust gekozen om de wondervraag niet te stellen. Naar mijn idee
kan je de wondervraag ook maar één keer stellen over één bepaald probleem, omdat je vraagt naar
hoe zijn leven eruit zou zien als het probleem verdwijnt. Dit had ik in het eerste gesprek al gedaan.
Leerdoel: ik ben in staat om tijdens de gesprekken mijn cliënt zelf met oplossingen te laten komen,
zonder dat ik oplossingen aandraag.
Ik ben van mening dat ik mijn leerdoel heb behaald. Ik laat de cliënt zelf met oplossingen komen,
en ik draag geen oplossingen aan. Tijdens de opnames heb ik laten zien dat ik in staat ben om vragen
te stellen, zodat mijn cliënt met oplossingen kan komen. Tijdens het tweede gesprek benoemt mijn
cliënt ook dat hij nog niet eerder aan een bepaalde oplossing heeft gedacht.
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