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Werkbezoek aan Mind at Work
Op 2 juli 2007 bezoekt staatssecretaris 
Van Bijsterveldt de Stichting Mind at 
Work in Almere om zich te verdiepen 
in de problematiek rondom voortijdige 
schoolverlaters. Het komt steeds vaker 

voor dat leerlingen vanuit het reguliere 
voortgezet onderwijs om uiteenlopende 
redenen uitvallen gedurende het derde 
schooljaar. Om de arbeidsmarktkansen 
van deze voortijdige schoolverlaters 

te vergroten, heeft Mind at Work de 
projecten Almeerkans en Mind on Stage 
opgezet. De risicojongeren worden 
begeleid richting een vervolg(beroeps)o
pleiding of een baan. De staatssecretaris 

praat onder leiding van Alma Boender-
Feenstra met jongeren, teamleden van 
Mind at Work en andere betrokkenen over 
hun ervaringen met deze projecten.



Flitspresentatie
Directeur Elly Zeef houdt een korte 
presentatie over de projecten Almeerkans 
en Mind on Stage. Ze illustreert het 
succes van de projecten met een 
verklaring waarom van de dertig 
uitgenodigde jongeren er slechts tien 
daadwerkelijk aanwezig zijn: “De anderen 
konden niet wegblijven van hun werk; 
althans dat vonden ze zelf. Het zegt 
veel over hun enthousiasme over hun 
werkplek en hun ambitie om goed terecht 
te komen.” 

Almeerkans
Zo’n vier jaar geleden startte Mind 
at Work het project Almeerkans in 
samenwerking met Stichting Leerlingzorg 
Almere, de afdeling Onderwijs van 
de gemeente Almere en de Almeerse 
scholen voor voortgezet onderwijs. Met 
als uitgangspunt om jongeren die van 
school af zijn gegaan vanwege leer-, 
motivatie- en gedragsproblemen toch 
een startkwalificatie te laten behalen of te 
helpen aan een reguliere baan. “Vanaf het 
begin is besloten om de jongeren buiten 
de setting van de school te houden”, 
zegt Elly Zeef. “Slechte leerprestaties 
worden door scholen vaak geweten aan 
ongemotiveerdheid, sociaal incompetent 
gedrag en vooral luiheid. Daar kan ik 
echt boos over worden. Onwil op zich 

bestaat niet. Er zijn vele andere redenen 
waarom een jongere uitvalt. De slechte 
schoolprestaties hebben eerder te maken 
met niet kunnen dan met niet willen. 
Misschien kunnen sommigen gewoon 
niet zo goed leren. Misschien zitten ze 
niet goed in hun vel. Allemaal aspecten 
die te maken hebben met de uitval. Bij 
Almeerkans ligt de focus vooral op wat 
deze jongeren wel goed kunnen en 
worden ze gerespecteerd om wie ze zijn.” 
De resultaten laten zien dat de aanpak 
werkt: 70% van de leerlingen is terug naar 
school gegaan, 10% is gaan werken en 
20% kwam terecht in andere trajecten.

Mind on Stage
Naast Almeerkans loopt ook 
het project Mind on Stage, een 
loopbaanoriëntatieproject voor leerlingen 
in de derde en vierde klas, die buiten de 
boot dreigen te vallen. De reden hiervoor 
is niet per se cognitief, maar moet eerder 
gezocht worden in een tekort aan sociale 
en communicatieve vaardigheden. Mind 
at Work traint kleine groepen leerlingen 
die ter voorbereiding op hun stage extra 
aandacht nodig hebben. Tijdens de stage 
wordt met de leerlingen wekelijks contact 
gehouden om ze te begeleiden bij alles 
wat ze in de praktijk op de werkvloer 
tegenkomen.
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Het gesprek met de jongeren
Respect voor individu
Bij Almeerkans bestaan de groepen uit 
vier tot negen jongeren, afhankelijk van 
de samenstelling en problematiek. Er is 
veel aandacht voor sociale vaardigheden. 
Zo maken de trainers aan de hand van de 
Roos van Leary de jongeren duidelijk hoe 
ze zich opstellen in bepaalde situaties 
en wat de reactie van een ander daarop 
kan zijn. Gedrag lokt gedrag uit. “Waarom 
lukt het hier wel en op school niet? Wat 
is hier anders dan op school?”, opent 
Alma Boender-Feenstra het gesprek. 
“Op school hebben docenten het te 
druk om zich op één kind te richten”, 
zegt een jongere. “Daar is alles gericht 
op lesgeven, hier op het kind zelf. De 
benadering is heel goed en ze nemen je 
hier serieus. Je kunt gewoon jezelf zijn.” 
Een ander valt bij: “Op school werd ik 
meteen in een hokje geplaatst. Ik zou te 
lui zijn. Maar dat was helemaal niet zo, 
het lukte gewoon niet. Hier krijg ik de 
kans – en ik besef heel goed dat het mijn 
laatste kans is - om mijn opleiding toch 
af te maken.” Wanneer de vraag wordt 
gesteld wie er wil gaan werken, blijft het 
opvallend stil. Bijna alle jongeren willen 
eerst hun diploma halen. “Als ik niet met 
Mind at Work in aanraking was gekomen, 

was het denk ik verkeerd met me 
afgelopen. Nu gaat het juist heel goed en 
ga ik mijn school afmaken. Havo moet ik 
hebben”, zegt een jongere vastbesloten. 

Werken
“Hoe ziet jouw dag er nou uit?”, wil de 
staatssecretaris weten van een jongen die 
vertelde dat hij al in de gevangenis had 
gezeten en dit als zijn laatste kans zag. 
“Om 6 uur sta ik op. Om 8 uur begin ik 
met mijn werk in Amsterdam. Drie dagen 
in de week werk ik daar tot 5 uur. Het is 
echt superleuk. En in september ga ik 
weer naar school”, is het trotse antwoord. 
Bij Mind at Work moeten jongeren zelf de 
eerste stap zetten voor een stageplek, 
om hun betrokkenheid te intensiveren en 
ze na te laten denken wat ze nu eigenlijk 
willen. Hoe vinden ze een stageplek? “Ik 
werkte al bij Albert Heijn”, legt iemand 
uit. “Ik wilde graag de makelaardij 
in, maar dat is helaas niet gelukt. 
Vrachtwagenchauffeur leek me ook wel 
leuk en met de hulp van Mind at Work 
heb ik een stageplaats kunnen regelen. 
Twee weken heb ik daar rond kunnen 
kijken, maar het is niet echt mijn wereld. 
In september ga ik weer naar school, 
richting commerciële dienstverlening.” 

Contact
Een inventarisatierondje levert op dat 
alle jongeren bij Almeerkans terecht zijn 
gekomen via een doorverwijzing van 
het Zorg Advies Team (ZAT) van school. 
Achttien maanden lang zijn ze dan onder 
de hoede van Mind at Work. “Om de drie 
maanden start er een nieuwe sociale 
competentie training, dus jongeren 
kunnen elk moment instromen”, zegt 
een teamlid. “Als de training nog niet 
begonnen is, houden we ze vast door 
alvast te kijken welke stage ze zouden 
willen lopen, welke richting ze op willen, 
et cetera. Na de training starten ze 
hun stage en daarna begeleiden we 
ze verder naar een baan of terug naar 
school. Het gebeurt regelmatig dat een 
werkgever zelf met het voorstel van de 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 
komt. Dat is voor zo’n jongere natuurlijk 
het ultieme compliment. Wij houden in 
ieder geval contact of ze nou terug naar 
school gaan of gaan werken.” 

Crux
“Er gaat al heel veel goed bij Almeerkans, 
maar wat zou nou nog beter kunnen?”, 
vraagt Alma Boender-Feenstra tot slot 
aan de jongeren. “Vaste stageplekken”, 

oppert iemand. Een ander merkt op: 
“Bij veel opleidingen heb je kwalificaties 
nodig op het gebied van leeftijd of 
niveau. Ik wil ervoor pleiten dat je 
vaker toelatingsexamens zou mogen 
doen om op zo’n opleiding te komen. 
Ik heb door speciale omstandigheden 
niet de benodigde kwalificaties maar 
ik kan het wel. Ik wil niet over een kam 
geschoren worden met mensen die niet 
slim genoeg zijn. Ik heb kansen gemist. 
Als ik onder mijn niveau weer op school 
moet beginnen, werkt dat demotiverend 
en denk ik niet dat ik het volhoud.” 
De staatssecretaris vindt het een heel 
goed punt en zegt toe na te gaan welke 
mogelijkheden er zijn. 



Iedereen ontzettend bedankt voor zijn aanwezigheid en 
openhartigheid. Het was een heel interessant gesprek. 
Heel goed om te horen hoe jullie het hier aanpakken en er 
uiteindelijk ook in slagen om jongeren die van school zijn 
gegaan, niet tussen wal en schip te laten belanden. Dit project 
is een goed voorbeeld hoe het dan wel lukt. Jongeren voelen 
zich erboven uitgetild en serieus genomen. Dat helpt ze om 
een stap verder te zetten en door een moeilijke situatie heen 
te komen. Vaak zie je daarna dat deze jongeren juist heel goed 
weten wat ze willen. Een sterke motivatie hebben om een 
diploma te behalen en goed terecht komen. Dank iedereen 
voor zijn verhaal. Ik trek er lering uit. Iedereen heel veel succes 
gewenst met het afronden van jullie opleiding en het behalen 
van een diploma.

Reflectie door de staatssecretaris

‘
’

Gespreksleiders Alma Boender-Feenstra [mvc.nl] 
Tekst Annelies Kant [kantekst.nl] 
Fotografie en lay out Rolf Resink [hetismooiwerk.nl]
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Het gesprek met betrokkenen bij het project
Nadat de jongeren vertrokken zijn, 
schuiven aan tafel de volgende mensen 
aan: Anita Ekas, beleidsadviseur 
gemeente Almere; Bas Vismans, 
directeur Stichting Leerlingzorg Almere; 
Johannes Dopmeijer, mentor OSG de 
Meergronden; Elly Zeef, directeur Mind at 
Work; Debbie Siemons en Guus Hobma, 
stafmedewerkers van Mind at Work. Zij 
praten met de staatssecretaris over het 
gevoerde gesprek met de jongeren en 
discussiëren verder over de ervaringen 
met Almeerkans. 

Het begin
“Hoe zijn jullie tot dit project gekomen?”, 
vraagt Marja van Bijsterveldt. Bas 
Vismans vertelt dat Mind at Work, 
Stichting Leerlingzorg Almere en de 
afdeling Onderwijs van de gemeente 
Almere een pilot waren gestart op twee 
Almeerse scholen voor voortgezet 
onderwijs. “We zijn begonnen met een 
klein groepje leerlingen, dat niet in de 
schoolbanken te handhaven was. Die 
risicojongeren hebben we opgevangen 
in een niet-schoolse omgeving. 
Dat is trouwens een sterk punt van 
Almeerkans, dat het buiten de school 
plaatsvindt. Verder bleek al snel dat de 
samenwerkende partijen elkaar heel goed 
aanvulden, waardoor de pilot een succes 

werd. We hebben het verder uitgebreid en 
Almeerkans is het resultaat.” 

diagnose
“Bij Almeerkans kijken we heel goed 
wat er met deze leerlingen aan de 
hand is”, zegt Elly Zeef. “Kunnen ze 
niet leren? Hebben ze gedrags- of 
motivatieproblemen? Als het een 
leerprobleem is, vertrekt het merendeel 
naar praktijkgericht onderwijs. De 
gedrags- en motivatieproblemen pakken 
we hier aan. 25% van de jongeren bij 
Almeerkans heeft angstproblemen, 
60% heeft last van stress, 85% heeft 
aandachtsproblemen en 15% is 
dyslectisch. En dan zijn er natuurlijk nog 
allerlei combinaties.” 

vroeg signaleren
De staatssecretaris is benieuwd hoe 
het project wordt ingepast bij de Centra 
voor Jeugd & Gezin. “Dat is nog te vroeg 
om te zeggen”, reageert Anita Ekas. 
“We gaan uitzoeken hoe we die bij de 
ZAT-teams in het voortgezet onderwijs 
kunnen aansluiten. We willen geen dingen 
dubbel doen.” Het gesprek gaat verder 
over zorg aanbieden in de school en 
niet, zoals Almeerkans dat doet, buiten 
de school. “Natuurlijk willen wij zo vroeg 
mogelijk probleemgevallen signaleren en 

zorg aanbieden op school. Voor vroege 
interventie valt veel te zeggen. Maar de 
jongeren die via de ZAT-teams komen 
zijn al zozeer uitgekeken op school, dat 
je die er beter uit kunt halen”, aldus Bas 
Vismans. Om probleemgevallen vroeg 
op te sporen, pleit Elly Zeef voor een 
checklist voor de ZAT-teams. “Bij twijfel 
laat je zo’n leerling onderzoeken. Bij 
de ZAT-teams is het eigenlijk al te laat. 
Doe het bij de intake. Dat zou de uitval 
verminderen.” Guus Hobma voegt toe: 
“Als je aan een jongere vraagt waarom hij 
van school af is gegaan, krijg je vaak het 
antwoord dat de leraren niet bevielen. Kijk 
dus ook naar de opleiding van docenten. 
Welk individu is voor welk type onderwijs 
en type leerling geschikt? Ook een punt 
om voortijdig schoolverlaten tegen te 
gaan.”

Financieel plaatje
Het financiële plaatje van Almeerkans 
heeft volgens de betrokkenen op dit 
moment nog een rafelig eind. De overstap 
naar het ROC moet geregeld worden. 
De beschikbare middelen gaan op 
het moment van inschrijven mee naar 
het ROC. “Die moeten niet het project 
leegzuigen”, constateert Bas Vismans. 
De betrokkenen hebben wel een voorstel 
hoe ze het graag geregeld zouden zien: 

“Zet allerlei organisaties bij elkaar met 
de beschikbare financiële middelen. 
Laat ze het onderling regelen in goede 
samenwerking met flexibele regelgeving. 
Leer van elkaar en maak van elkaar 
gebruik.” Anita Ekas presenteert het 
beleidsplan VSV waarin alle partijen uit de 
keten zijn benoemd en samenwerken. Dit 
maakt een eind aan alle gefragmenteerde 
projecten. 

Convenanten
De staatssecretaris vertelt dat met 
veertien regio’s convenanten zijn 
gesloten op het gebied van VSV. “Wij 
rekenen de regio’s af op de resultaten. 
Wat zijn de cijfers? Ik vind nadrukkelijk 
dat de regio’s zelf oplossingen moeten 
zoeken en effectief moeten werken. 
Als ministerie zorgen wij ervoor dat de 
regio’s van elkaar kunnen leren door 
bijeenkomsten te organiseren waar 
ideeën uitgewisseld kunnen worden. Er 
zijn zoveel verschillende mogelijkheden. 
Ik weet zeker dat we bij het afsluiten 
van de nieuwe convenanten weer 
met elkaar in gesprek komen. Daar 
kunnen jullie al deze punten onder de 
aandacht brengen.” Dit is het slot van de 
discussie. Marja van Bijsterveldt krijgt een 
bloemetje aangeboden en verlaat onder 
dankzegging het pand van Mind at Work.


