
Workshop Hoe helpen we ook jongeren in de jeugdhulp aan een diploma?  

 

Hoe kunnen onderwijs en jeugdhulp beter samenwerken als jongeren (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen? 

Twee jongeren met ervaring in de jeugdhulp en de jeugd-ggz vertellen over hun schoolcarrière. Wat ging goed 

en heeft ze geholpen? En wat juist niet? We bespreken wat we kunnen leren van deze ervaringen. We kijken 

ook naar de aanpak in Zweden waar gedragsdeskundigen van de school en de jeugdhulp samen met jongeren 

en ouders een integraal plan maken als thuis wonen (tijdelijk) niet meer lukt. De workshopleider is Fietje 

Schelling (ExpEx). 

Workshop 

Doel: 

- informatie geven over ExpEx en het gebruiken van de ervaringen van jongeren om de jeugdhulp en de 

samenwerking jeugdhulp en onderwijs te verbeteren. 

- in gesprek gaan over wat jongeren in de jeugdhulp nodig hebben om hun school af te maken. 

- deelnemers nieuwsgierig maken naar Skolfam, de aanpak in Zweden 

 

1. Voorstellen en vertellen wat we gaan doen     5 min 

Remy 

Lisa 

Fietje 

 

Wat gaan we doen? 

- Kennismaken 

- Luisteren naar ervaringsverhaal van Remy en Lisa 

- mogelijkheid om vragen en dilemmas voor te leggen 

- Wat hebben we in Haaglanden gedaan om in gesprek te gaan over wat jongeren in de jeugdhulp nodig 

hebben 

- wat is een goed voorbeeld? 

 

2. Kennismaken met de deelnemers:      5 min 

- Wie ben je? 

- Hebben jullie zelf problemen gehad om jullie school af te maken? 

 

3. Ervaringsverhaal van Remy       10-15 min                - uitdelen 

van de tekening van de schoolcarrière van Remy 

- vragen en reacties        

 

4. Ervaringsverhaal van Lisa       5 min 

 

5. Mogelijkheid om casussen in te brengen of feedback te vragen  10 min  

 

6. Korte uitleg over hoe wij in Den Haag met JONG doet mee!    5 min 

en de ExpEx aandacht hebben gevraagd voor de  

samenwerking jeugdhulp en onderwijs.    Fietje  

uitdelen folder van Kompassie en de Jutters Top 10 voor docenten 

 

7. Het goede voorbeeld        5 min 

- informatie geven over de aanpak in Zweden - Skolfam  

 



Wat willen wij jullie meegeven: 

 

1. Als een jongere ineens ander gedrag gaat vertonen op school, ga dan met hem/haar in gesprek, win 

vertrouwen en vraag door hoe het komt dat ze zich zo anders gedragen. 

Heb echte interesse in het kind/ de jongere. 

 

2. Ontwikkel samen met onderwijs, jeugdhulp, gemeenten, ouders en jongeren preventief beleid voor 

jongeren die uithuis geplaatst worden, voorbeeld Zweden. 

 

 

3. Zorg als jeugdhulpverlener dat je veel meer oog hebt voor het belang van de school carrière van jongeren.  

 

4. Stel je als onderwijsinstelling flexibel op, zorg voor een veilig schoolklimaat en durf maatwerk afspraken 

te maken met jongeren 

 

 

 

 

 

Schoolcarrière Remy: 

  



SKOLFAM: Schoolontwikkeling is waar het om gaat bij kinderen in pleeggezinnen, 

gezinshuizen en residentiele voorzieningen   
Skolfam is een evidence-based aanpak om kinderen in jeugdhulpsituaties te ondersteunen bij het leren. Het leren 

staat hier centraal. Onderzoek heeft uitgewezen dat uithuisgeplaatste kinderen een hoge risicogroep zijn. Met 

andere woorden: “we work with children that don’t  necessarily have manifest necessarily needs, but are in a risk 

group.” Skolfam voorkomt negatieve schoolontwikkeling.   

  

Wat doet Skolfam?   

Hieronder een afbeelding wat zij Skolfam doet.   

 

  
  

Daarbij monitoren ze continue en werken ze nauw samen met alle betrokkenen rond het kind.    

 



Scholen hebben moeite om te investeren 

en het zijn met name de zorginstellingen 

die dit doen. Er wordt veelal regionaal 

gewerkt wegens schaalgrootte die hiervoor 

nodig is. Kind wordt steeds gevraagd wat 

het nodig heeft, want dit is belangrijk voor 

motivatie en voor het verbeteren van de 

kwaliteit.   

Skolfam zet zich in om maatschappelijke 

kosten en baten inzichtelijk te maken en te 

bespreken met ‘decision-makers’. Zie de 

afbeelding hieronder “ Is it worth it?”  

  

 

Meer weten over Skolfam? 

Neem contact op met Chaja Deen van het NJI: 

M 06 24296045 

E c.deen@nji.nl 
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