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Inleiding

Inleiding, werkwijze en doel brochure
In 2005 is de aanzet gegeven tot de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het MBO. Onderdeel daarvan is het (nu nog experimentele) nieuwe
kwalificatiedossier Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg.
Vanaf 2006 experimenteren MBO opleidingsinstituten
met dit kwalificatiedossier. Vanuit de experimenten
wordt jaarlijks (tot 2010), indien nodig, het kwalificatiedossier binnen Calibris bijgesteld. In 2010 worden alle
MBO kwalificatiedossiers definitief vastgesteld door het
ministerie van OCW.
Bij de uitvoering van de experimentele opleiding
Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg wordt door MBO
opleidingsinstituten en werkveld een knelpunt in
de aansluiting werkveld – MBO gesignaleerd: deze
opleiding trekt veel jonge (BOL) deelnemers aan
waarvoor geen BPV (stage) plaatsen beschikbaar zijn in
de Jeugdzorg. Dit knelpunt heeft meerdere gezichtspunten en is daarom het uitgangspunt geworden voor
deze brochure.

Doel brochure
Deze brochure is bedoeld voor MBO opleidingsinstituten en P&O- en opleidingsfunctionarissen binnen de
Jeugdzorg die met opleidingen te maken hebben.
De stuurgroep Actieplan Professionalisering Jeugdzorg

4

H un

jeugd :

onze

zorg

hoopt dat de genoemde oplossingsrichtingen een
stimulans geven tot nauwe samenwerking tussen het
MBO en de Jeugdzorg in de regio.

Werkwijze
Deze brochure geeft een beschrijving van de “the state
of the art” ten aanzien van de aansluiting werkveld en
MBO: hoe wordt binnen het MBO de opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg vormgegeven en hoe wordt
afgestemd op de vraag vanuit de jeugdzorg. Het gaat
hierin om een beschrijving van:
• de behoefte van het werkveld aan MBO opgeleide
medewerkers en de mogelijkheden die er zijn voor
BOL stagiaires
• knelpunten in de aansluiting tussen Mbo en werkveld
• mogelijke oplossingsrichtingen, op basis van een
aantal voorbeelden uit de praktijk
Voor het achterhalen van de huidige situatie zijn op
voordracht van de leden van de adviescommissie
een aantal organisaties / samenwerkingsverbanden
bezocht en geïnterviewd. Het gaat om de ROC RijnIJssel, ROC Nijmegen, ROC Friese Poort Sneek, Lijn5
Amstelduin en een samenwerkingsverband van FlexusJeugdplein, ROC Zadkine en de Hogeschool Rotterdam.
Een uitwerking van de interviews vindt u in bijlage 1
van deze brochure.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 gaat in op de vraag vanuit het werkveld.
Hier vindt u belangrijke trends en ontwikkelingen
die van invloed kunnen zijn op de vraag naar MBO
opgeleiden in de Jeugdzorg. Op basis van de arbeidsmarktgegevens wordt ook een relatie gelegd met de
kwantitatieve vraag vanuit het werkveld.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de knelpunten die
zich voordoen in de match werkveld – MBO.
Hoofdstuk 3 schetst mogelijke oplossingsrichtingen.

In hoofdstuk 4 vindt u een overzicht van door Calibris
ontwikkelde producten die behulpzaam kunnen zijn bij
het uitwerken van één van de genoemde oplossings
richtingen uit hoofdstuk 3. Ook vindt u links naar
voorbeelden uit de praktijk.
Hoofdstuk 5 bevat aanbevelingen naar de bij de
opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg betrokken
actoren.
In Bijlage 1 vindt u alle uitgewerkte interviews en in
bijlage 2 een overzicht van de leden van de advies
commissie.
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Omschrijving van de vraag uit het
werkveld in relatie tot aansluiting
werkveld - MBO

Dit hoofdstuk begint met een omschrijving van de
reikwijdte van de branche in relatie ook tot de verwante branches waarin ook afgestudeerden aan de
opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg terecht
komen. Daarna wordt ingegaan op een aantal trends
en ontwikkelingen uit de Jeugdzorg en eindigt met
een omschrijving van de behoefte uit het werkveld
aan MBO opgeleide medewerkers.
Reikwijdte van de sector Jeugdzorg
Het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg richtte
zich bij aanvang in 2007 vooral op de provinciaal
gefinancierde Jeugdzorg. Het gaat dan om Bureaus
Jeugdzorg, de geïndiceerde Jeugdzorginstellingen
(zorgaanbieders en particuliere Justitiële jeugdinrichtingen) en de Centra voor Jeugd en gezin. Gaandeweg
het traject zijn ook de Justitiële Jeugdzorginstellingen
(door Justitie gefinancierde Justitiële jeugdinrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming en HALT) meer
betrokken geraakt. De organisaties voor jeugd-GGZ,
licht verstandelijke gehandicapte jeugd/jongeren
(LVG) en organisaties voor Maatschappelijke Opvang
vallen hier buiten. Deze organisaties bieden wel stageen werkplekken aan deelnemers en afgestudeerden
van de MBO opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg. Daarom is ook een interview met een organisatie voor LVG jeugd/jongeren opgenomen in deze
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brochure en wordt verwezen naar initiatieven vanuit
de Maatschappelijke Opvang.

1.1 Trends en ontwikkelingen die van invloed
kunnen zijn op de vraag naar MBO opgeleiden in de Jeugdzorg
Binnen de Jeugdzorg zijn een aantal trends en ontwikkelingen te duiden die van invloed kunnen zijn op de
vraag naar MBO opgeleiden in de Jeugdzorg:
Het zorgaanbod is gedifferentieerd en fluctueert:
ambulant, dagbehandeling, intramuraal, residentieel
(open Jeugdzorg), gedwongen residentieel (gesloten
Jeugdzorg), JeugdzorgPlus-aanbod
Tot 2005 was het uitgangspunt voor de provinciaal
gefinancierde Jeugdzorg het zogenoemde zo-zozo-beleid: hulp zo licht mogelijk, zo kort mogelijk
en zo dicht mogelijk bij huis. Dit heeft geleid tot een
ombouw van residentiële capaciteit naar ambulante
zorg. Voor een deel van de cliënten is ambulante hulp
alleen niet toereikend. In die gevallen wordt de ambulante hulp gecombineerd met meer intensieve vormen
van hulp. De ambulante hulp blijft ook in die gevallen
gericht op het versterken van de mogelijkheden van
ouders, kinderen, jongeren en het netwerk van het
gezin (MOgroep, 2003). Er is behoefte aan jeugdzorgwerkers die deze ambulante hulp kunnen bieden. Voor

deze functie wordt HBO werk- en denkniveau vereist.
Recentelijk is het uitgangspunt voor de provinciaal gefinancierde Jeugdzorg “zorg op tijd op maat” geworden.
De vraag naar residentiële zorg kan hierdoor weer een
toevlucht nemen.
Het nieuwe JeugdzorgPlus-aanbod gaat uit van kort en
lichte zorg waar mogelijk, lang en zwaar waar nodig en
open en ambulant waar mogelijk en gesloten waar nodig.
Voor de intramurale en (open en gedwongen) residentiële Jeugdzorg blijft behoefte aan pedagogisch
medewerkers die het pedagogisch klimaat en de dagelijkse begeleiding in een leefgroep praktisch kunnen
vormgeven. Deze functie leent zich voor de inzet van
MBO opgeleide medewerkers, in combinatie met HBO
opgeleide collega’s.

Deze ontwikkeling is ook grotendeels toepasbaar op
de zorg aan jeugd/jongeren in aanverwante branches
als de Gehandicaptenzorg (LVG jeugd/jongeren) en
Jeugd-GGZ.
Het zoveel als mogelijk plaatsen van jonge kinderen
die zich nog kunnen hechten in gezinshuizen en
pleeggezinnen
Jeugdzorg is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar met
ernstige opvoedings- en opgroeimogelijkheden, en
voor hun ouders of opvoeders. Daar waar het gaat om
jonge kinderen die zich nog kunnen hechten, probeert
de Jeugdzorg hen zoveel als mogelijk te plaatsen in
gezinshuizen en in pleeggezinnen. Daardoor worden de
intramurale leefgroepen bij de zorgaanbieders vooral
gevuld door “oudere” jongeren, al zijn er wel leefgroepen
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met jonge kinderen. Dit betekent dat de pedagogisch
medewerkers / groepsleiders op deze leefgroepen stevig
in hun schoenen moeten staan. Daarnaast vereist de
oudere doelgroep dat de pedagogisch medewerkers /
groepsleiders ouder moeten zijn dan deze jongeren.
Het op gang komen van functiedifferentiatie binnen
de Jeugdzorg
De CAO Jeugdzorg geeft in haar functieboek 2008 een
omschrijving van de in de Jeugdzorg voorkomende
referentiefuncties en de daarin meest voorkomende
opleidingsniveaus. Binnen de Jeugdzorg komen met
betrekking tot het primair proces de volgende referentiefuncties voor waar minimaal een MBO werk- en
denkniveau voor gevraagd wordt:
• Gezinshuisouder
• Pedagogisch medewerker B
(minimaal MBO-opleidingsniveau 4)
• Activiteitenbegeleider
• Werk- / leermeester (aangevuld met een voor de
functie relevante opleiding)
• Verpleegkundige (minimaal MBO-opleidingsniveau 4)
• Medewerker informatie en advies B
• Sociaal- psychiatrisch verpleegkundige
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In de praktijk worden deze functies met name vervuld
door medewerkers met een HBO opleidingsachtergrond. Voor de functie van pedagogisch medewerker B
speelt hierin mee dat de functie binnen de zorgaanbieders gezien wordt als instroomfunctie voor beginnend
beroepsbeoefenaren met een HBO opleidingsachtergrond. De salariëring van deze functie is ook gebaseerd
op deze gedachte.
FCB, het arbeidsmarktfonds voor o.a. de Jeugdzorg,
doet ten tijde van dit schrijven onderzoek naar mogelijke loopbaanpaden binnen de Jeugdzorg.
De visie van de beroepsorganisatie op het opleidingsniveau van de pedagogisch medewerker
Phorza is de beroepsorganisatie voor sociale, (ortho)
pedagogische en hulpverlenende functies. Zij hanteert
een beroepscode die zowel voor SPH als voor SPW
opgeleiden geldt, maar verder is de beroepsorganisatie
gericht op HBO opgeleiden. Bijvoorbeeld alleen studenten van een HBO opleiding komen in aanmerking voor
een studentenlidmaatschap. De beroepsorganisatie
kent een beroepsregister met een kamer voor agogen.
Een belangrijk toelatingscriterium is het hebben van
een afgeronde HBO opleiding. Dit beroepsregister is
daarmee niet toegankelijk voor MBO opgeleide professionals. Vanuit het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg wordt gewerkt aan het borgen van de kwaliteit

van het agogisch handelen door beroepsregistratie en
inschrijving in het beroepsregister mogelijk verplicht te
stellen. Dit sluit de MBO opgeleide professionals daarvan uit. Dit element komt terug in de aanbevelingen in
hoofdstuk 5.

1.2 Kwantitatieve vraag naar MBO professionals
in de Jeugdzorg
Onderstaande grafiek laat de verhouding MBO – HBO in
2007 in de Jeugdzorg zien.
NB. Het gaat hier om functies binnen zowel de Bureaus
Jeugdzorg als binnen de zorgaanbieders. Binnen de
Bureaus Jeugdzorg zijn geen functies op MBO niveau
gedefinieerd.
Anders 13%

Vpl5 2%
Vpl4 2%
Vz3 2%

MD5 35%

SPH5 26%
SPW3 3%
SPW4 17%
Raming van de samenstelling naar kwalificatie van degenen die een
verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische functie vervullen in de
Jeugdzorg in 20071

Prognose van de arbeidsmarkt in de Jeugdzorg2
fte’s in agogische functies in 2007
Personen in agogische functies in 2007
Vooronderstellingen 2008 ev.
Groei werkgelegenheid % per jaar
Brutoverloop in % per jaar
Nettoverloop in % per jaar
Vraag totaal in % per jaar
Prognose
Verwacht tekort in %
Verwacht tekort abs. personen
Belangrijkste categorieën bij tekorten
Over aanbod van

13.900
18.200
Gematigd scenario Hoog scenario
5,4
10,5
12,9
12,9
5,6
5,6
11,0
16,1
-1,5
-300
SPW4 (-400)
MD5 (-200)
SPH5 (400)

In deze brochure gaat het met name om de relatie met
MBO functies bij de jeugdzorgaanbieders. Het zal dan
in de meeste gevallen gaan om de functie van pedagogisch medewerker B. Deze functies hebben de meeste
relatie met SPW4 en SPH. In deze prognose is niet te
zien hoe deze gegevens zich verhouden tot de vraag
vanuit de Jeugdzorg in aanverwante branches als de
Gehandicaptenzorg (LVG) en de jeugd-GGZ. Het rapport Regiomarge 2008-20103 geeft aan dat ook in deze
branches forse tekorten verwacht worden.
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-10,1
-2500
MD5 (-1300)
SPW4 (-900)
SPH5 (200)

1
2
3

Bron: Regiomarge 2008
Bron: Arbeidsmarktinformatie FCB
Zie ook: www.azwinfo.nl
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Dat betekent dat de branches voor een belangrijk deel
in dezelfde vijver zullen vissen.
Bij het Gematigde scenario zullen de tekorten in 2012
beperkt blijven tot 1,5%. Het gaat vooral om een tekort
aan afgestudeerden van SPW4 (MBO). Door gebruik te
maken van afgestudeerde SPH-ers, waar meer aanbod
dan vraag naar is, kan het tekort beperkt blijven.
In het Hoge scenario loopt het tekort op tot 10%
in 2012. Het tekort aan afgestudeerde SPW4 medewerkers is dan opgelopen tot 900. Dit kan niet meer
opgevangen worden met het overaanbod van afgestudeerde SPH-ers. Er zal dan meer aandacht naar het
opleiden en werven van MBO professionals moeten
uitgaan.

Verloop in de Jeugdzorg
Het bruto verloop is in 2007 gedaald naar 12,9%. Dat
wil zeggen dat gemiddeld per 100 werknemers er bijna
13 vertrekken. De uitstroom binnen de eerste 3 jaar na
in diensttreding is het hoogst. Het merendeel van deze
werknemers is jonger dan 20 jaar.
Er zijn geen onderzoeksgegevens bekend wat de reden
van deze hoge uitstroom is onder juist de jonge werknemers. Sociale partners in de jeugdzorg proberen te
achterhalen wat de oorzaak van deze hoge uitstroom is.
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De nieuwe CAO Jeugdzorg (2008) heeft afspraken
opgenomen over een apart startprogramma en
inwerktraject voor nieuwe jonge werknemers in de
Jeugdzorg. De onderliggende aanname is dat de uitstroom veroorzaakt wordt door (te weinig) begeleiding
in combinatie met de complexiteit van de functies, de
zwaarte van de problematiek en de vele ontwikkelingen
in de Jeugdzorg. Ook beeldvorming kan hierin een rol
spelen, jeugdzorgaanbieders merken dat sollicitanten
en ook solliciterende stagiaires geen realistisch beeld
hebben van het werken in de Jeugdzorg.

1.3 Wat betekent dit voor de vraag vanuit de
Jeugdzorg aan MBO opgeleide professionals?
Uit bovenstaande trends en ontwikkelingen blijkt dat
er voor MBO opgeleide werknemers zeker een plaats
moet zijn binnen de Jeugdzorg. En dan vooral binnen
de woon-/ leef- / behandelgroepen binnen de intramurale, open en gesloten residentiële settings. Ook gezien
de komende tekorten op de arbeidsmarkt in het hogere
scenario lijkt het wenselijk om meer stage- en werkplekken te creëren voor MBO opgeleide werknemers.
Uit de gesprekken met vertegenwoordigers uit de
Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg (LVG) blijkt dat de
zorgaanbieders een meerwaarde zien van het werken
met MBO opgeleide medewerkers in. Er zit vooral een

meerwaarde in samengestelde teams van MBO en HBO
opgeleide medewerkers. Dit leidt tot een mix van
“denkers” en “doeners” die het team en de jeugd/jongeren ten goede komen. Zie hier voor ook een weergave
van de interviews in de bijlage van deze brochure.
De meerwaarde van de MBO-ers lijkt vooral te zitten
in de praktische blik en aanpak tijdens de dagelijkse
gang van zaken, de zorg voor de woonomgeving en
het gericht zijn op aanbieden van activiteiten. Dit in
tegenstelling tot de meerwaarde van de HBO-opgeleiden die juist meer analytisch vermogen hebben, eerder
reflecteren op hun dagelijks handelen en de vertaalslag
van theorie naar dagelijks handelen makkelijker
kunnen maken.
Alle gesprekpartners noemen wel een aantal belangrijke wensen. Deze wensen kunnen per organisatie /
regio verschillend zijn. Ook de regionale arbeidsmarktsituatie speelt hierin een rol.
• De minimumleeftijd voor afgestudeerde MBO opgeleide medewerkers zou rond de 26 jaar moeten liggen.
Dit vanwege het anders te geringe leeftijdsverschil
met de doelgroep. HBO-opgeleide medewerkers hebben meer “compensatie” in huis waardoor het leeftijdsverschil hier minder speelt. Maar ook voor beginnende
beroepsbeoefenaren op HBO niveau geldt: hoe ouder,
hoe liever.

• Het begeleiden en inwerken van MBO leerlingen en
werknemers vraagt een andere aanpak dan die van
HBO-ers. MBO-ers, zeker jongere leerling-werknemers,
hebben veel baat bij herhaling, en ondersteuning bij
het reflecteren op het dagelijks handelen. Dit vraagt
om nauwe samenwerking met MBO opleidingsinstituten om de benodigde begeleiding goed vorm te
kunnen geven.

4
5

Bron: MBO2010
De opleiding Pedagogisch
Werker 4 kent 2 uitstromen:
kinderopvang en jeugdzorg

1.4 Kwantitatieve aanbod vanuit het MBO
onderwijs
Vanaf 2005 wordt er binnen het MBO gewerkt aan
een nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur. Dit heeft ertoe geleid dat de opleiding SPW gaat
verdwijnen; vanaf 2010 zal deze opleiding niet meer
aan nieuwe deelnemers aangeboden worden. Voor de
Jeugdzorg betekent dit dat er op MBO niveau de uitstroom: Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg is gekomen.
Deze opleiding trekt veel jongeren aan voor de BOL
variant.

Om een indicatie te geven van dit aanbod4:
34 ROC’s hebben zich voor het experimenteerjaar
2008-2009 ingeschreven om de opleiding Pedagogisch Werker 4 aan te kunnen bieden. Inschrijvingen
staan onder Pedagogisch Werker 45, een aantal heeft
daarnaast ook inschrijvingen op Pedagogisch Werker
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4 Jeugdzorg en 1 ROC heeft zich echt ingeschreven
op Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg. Het gaat voor
alleen dit experimenteerjaar al om 5134 deelnemers.
Een gedeelte van deze deelnemers zal kiezen voor de
uitstroom Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang, een
gedeelte (gemiddeld 40%) zal willen doorstromen naar
het HBO, een gedeelte van dit aantal zullen oudere
BBL-deelnemers zijn. Het ROC dat deelnemers specifiek
heeft ingeschreven op Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg geeft 181 deelnemers op. Het gaat dus echt om
grote aantallen.
Anders dan in het HBO geldt voor het MBO dat
sociale partners in samenspraak met de MBO
Raad aangeven binnen Calibris welke opleidingen er op basis van de MBO kwalificatiestructuur
landelijk bestaansrecht hebben. Het is aan de
MBO opleidingsinstituten of zij, op basis van
het aantal BPV (stage)-plaatsen dat in de regio
beschikbaar is, een opleiding al/niet aanbieden.
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Wat betekent dit voor de match met de vraag
vanuit de jeugdzorgaanbieders aan MBO opgeleide
professionals?
De arbeidsmarktanalyse laat zien dat er vanaf 2010
tekorten aan MBO opgeleide medewerkers verwacht
worden bij de jeugdzorgaanbieders en de aanverwante
branches. Daarvoor lijkt een investering in de relatie
met het MBO niet langer een keuze, maar een noodzaak. De branches geven wel aan dat de minimumleeftijd van stagiaires / (leerling-)werknemers toch wel
rond de 21 zou moeten zijn. Vanuit kwaliteitsoogpunt
zal hier niet gauw een concessie aan gedaan worden.
Voor enkele jongere stagiaires / (leerling-) werknemers
is plaats op een intramurale kindergroep of op gesloten
pubergroepen met duidelijke veiligheidsprotocollen
en mits daar stabiele teams werken. Dit gaat maar om
enkele plekken en ook niet bij alle zorgaanbieders.
De vraag naar MBO opgeleide medewerkers zal vooral
komen te liggen op de wat oudere afgestudeerden of
oudere zij-instromers. Het aanbieden van BBL-contracten behoort dan zeker tot de mogelijkheden.
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zijn knelpunten
2 Wat
in de match werkveld – MBO

Uit bovenstaande beschrijving zijn de volgende
knelpunten te herleiden die spelen in de match
werkveld – MBO:
A. Het binnen de zorgaanbieders in de Jeugdzorg nog
veel voorkomende uitgangspunt dat men zoveel als
mogelijk wil werken met HBO opgeleide professionals. Ook de beroepsorganisatie richt zich met name
op de HBO opgeleide professionals.
B. D
 e gemiddelde leeftijd van een MBO 4 deelnemer die
meteen na de middelbare school de voltijdopleiding
(BOL) heeft gevolgd is voor Jeugdzorgaanbieders te
laag om ingezet te kunnen worden. Deelnemers die
na hun eerste vooropleiding een voltijd MBO 4 opleiding volgen zijn gemiddeld 18/19 jaar als zij afgestudeerd zijn. Daarmee is het verschil in leeftijd met
een deel van de doelgroep niet zo groot waardoor zij
niet op alle intramurale locaties inzetbaar zijn. Een
student aan het HBO die een dergelijk opleidingstraject af legt is ook nog jong, gemiddeld 20 jaar, maar
heeft in de opleiding meer handvatten gekregen
over bijvoorbeeld afstand nemen en nabijheid
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zoeken. Het abstractieniveau en analytisch vermogen
van deze studenten wordt door het werkveld als
hoger ervaren waardoor het leeftijdverschil minder
hoeft te spelen. De jeugdzorgaanbieders werken wel
met oudere zij-instromers op MBO 4 niveau. Deze
werknemers krijgen in de meeste gevallen een BBL
contract aangeboden.
C. H
 et grote aanbod van jonge deelnemers die na hun
middelbare schoolopleiding de opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg willen volgen. Dit grote
aanbod matcht niet met de kwalitatieve vraag naar
MBO opgeleiden in de Jeugdzorg. De ROC’s ondervinden veel problemen in het vinden van stageplaatsen voor deze jonge stagiaires en veel jonge
afgestudeerde deelnemers zullen geen werk vinden
in de Jeugdzorg.
D. D
 e beeldvorming over het werken in de Jeugdzorg.
Veel jongeren kiezen voor het werken in de Jeugdzorg / een opleiding die toeleidt naar de Jeugdzorg
zonder een duidelijk en realistisch beeld te hebben
van de complexiteit en zwaarte van het werk.
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Wat zijn mogelijke
oplossingsrichtingen voor
3 de gesignaleerde knelpunten?

Gesprekken met medewerkers vanuit de jeugdzorgaanbieders en de ROC’s maken duidelijk dat vooral
gezocht moet worden naar niet-conventionele oplossingsrichtingen. Dit hoofdstuk laat zien aan welke
oplossingsrichtingen gedacht kan worden. Zie ook de
verslagen in de bijlage. De oplossingsrichtingen zijn
te onderscheiden naar:
• Oplossingsrichtingen die tot stand komen vanuit
gezamenlijk overleg tussen jeugdzorgaanbieders en
MBO onderwijsinstituten.
• Oplossingsrichtingen die gericht zijn op de interne
organisatie binnen de MBO onderwijsinstituten
• Oplossingsrichtingen die gericht zijn op het zoeken
naar alternatieven om de opleiding vorm en inhoud
te geven
De keuze voor een mogelijke oplossingsrichting zou
regionaal bepaald kunnen worden, waar mogelijk in
nauwe samenspraak tussen jeugdzorgaanbieders en
het MBO onderwijsveld.
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3.1 O
 plossingsrichtingen die tot stand komen
vanuit gezamenlijk overleg tussen jeugdzorgaanbieders en MBO onderwijsinstituten.
Leg regionaal contact met elkaar en bespreek welk
aanbod de MBO onderwijsinstituten de jeugdzorgaanbieders kunnen doen
Veel jeugdzorgaanbieders hebben geen of een
onduidelijkheid van de mogelijkheden die de MBO
opleiding pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg te bieden
heeft. Ondanks de jonge leeftijd van BOL-deelnemers
blijken er in de praktijk wel mogelijkheden te vinden
zijn waarop de MBO-deelnemers een passend aanbod
kunnen doen aan jeugdzorgaanbieders. Denk aan het
organiseren van of meehelpen bij de uitvoering van
activiteiten voor (jonge) cliënten, maatjesprojecten
waarin individuele cliënten activiteiten ondernemen
met MBO-deelnemers. Het gaat hierbij vaak om het
aanbieden van projectactiviteiten waardoor een winwin situatie kan ontstaan. De MBO-deelnemers maken
kennis met het werkveld en de jeugdzorgaanbieders
maken kennis met de mogelijkheden van deze MBO
deelnemers.
Jeugdzorgaanbieders en ROC’s in de provincie Gelderland hebben bijvoorbeeld koppels gevormd waarin
gezamenlijk onderzocht wordt op welke wijze ROC’s
de jeugdzorgaanbieders kunnen ondersteunen bij de

opzet en/of uitvoering van activiteiten en projecten
voor cliënten.

Maak regionaal afspraken over afstemming
tussen vraag en aanbod
Het verdient aanbeveling om regionaal afspraken te
maken over:
1. het aantal jonge deelnemers dat toestroomt in de
opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg. Houd
daarbij tekening met de volgende zaken:
• De behoefte en mogelijkheden van het werkveld
voor BPV (stage)-plaatsen voor jonge deelnemers.
• Niet elke MBO deelnemer wil meteen na het afronden van de opleiding aan de slag. Een groot aantal
(40%6) deelnemers stroomt door naar het HBO.
2. de kwalitatieve eisen die de jeugdzorgaanbieders
stellen aan stagiaires. Wat moet een stagiaire minimaal in huis hebben aan persoonlijke eigenschappen
en beroepsmatige competenties om aan een stage in
de jeugdzorg te kunnen beginnen?

In de regio Arnhem-Nijmegen hebben de twee ROC’s
op eigen initiatief samen afspraken gemaakt over het
jaarlijks aantal op te leiden jonge BOL-deelnemers. Dit
om te voorkomen dat zij voor de toestroom aan deelnemers geen passende stageplaatsen zouden kunnen
vinden. Daarnaast hebben zij in samenwerking met
een aantal jeugdzorgaanbieders een profiel opgesteld
waaraan deelnemers aan deze opleiding moeten voldoen. Hierdoor vindt tijdens de opleiding al een eerste
selectie plaats. Voldoet een deelnemer niet aan dit
profiel, dan kan deze niet instromen in de opleiding. Zie
hiervoor ook de bijlage.
Calibris kan in de regio zorg dragen voor gegevens over
vraag en aanbod van stageplaatsen. Ook kan zij een rol
spelen in het bij elkaar brengen van jeugdzorgaanbieders, ook uit aanverwante branches, en de opleidingsinstituten.
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Bron: cijfers HBO-raad 2008
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3.2 O
 plossingsrichtingen die gericht zijn op de
interne organisatie binnen de MBO onderwijsinstituten
Stel de keuze voor een opleidingsrichting uit en
werk aan goede beeldvorming
Niet alle jongeren weten wat zij willen of maken een
keuze op grond van een onrealistisch beeld van de
Jeugdzorg. De MBO Raad adviseert het ministerie van
OCW om MBO deelnemers in te laten schrijven / in te
laten stromen in een opleidingsdomein. Hierdoor wordt
het mogelijk om aan het begin van de MBO opleidingen een breed programma aan te bieden waarin de
diverse werkvelden uitgebreid aan bod komen. Betrek
de jeugdzorgaanbieders bij dit programma en laat hen
een meer realistisch beeld schetsen van het werk in een
leef/behandelgroep en wat dit vraagt aan competenties, leeftijd en persoonlijke vaardigheden.

Investeer meer in werving van oudere deelnemers voor met name BBL-opleidingstrajecten
De jeugdzorgaanbieders die in het kader van deze brochure gesproken zijn, geven aan dat het werken met
MBO opgeleide professionals een meerwaarde heeft
voor de teams die intramuraal / residentieel werken in
woon-/behandelgroepen. Zij hebben het dan wel over
afgestudeerde medewerkers die in elk geval 25 jaar
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en ouder zijn en die stevig in hun schoenen staan. Dit
zou ervoor pleiten dat onderwijsinstituten en werkveld
vooral gaan investeren in opleidingstrajecten voor
medewerkers van minimaal 19/20 jaar. In veel gevallen zal het dan om zij-instromers gaan of om deelnemers die eerst een andere beroepsopleiding afgerond
hebben. Vooral bij jeugdzorgaanbieders die nog geen
ervaring hebben in het werken met en opleiden van
MBO-ers zal dit aanbod meer ingang geven dan de
vraag vanuit opleidingsinstituten om stageplaatsen
voor jonge BOL-deelnemers. Hier zit een goede mogelijkheid om een win-win situatie te creëren.
Het betekent voor de opleidingsinstituten dat zij voor
hun werving en selectie van deelnemers voor deze
opleiding gebruik moeten maken van andere dan de
gebruikelijke wervingskanalen.
Het betekent ook dat het MBO onderwijs het werkveld
bekend zal moeten maken met de specifieke begeleiding die een MBO-er in opleiding vraagt. Het bieden
van extra begeleiding vanuit de onderwijsinstituten zal
bijdragen aan positieve beeldvorming over het werken
met MBO deelnemers. Calibris kan hierin ook een rol
spelen.

3.3 Oplossingsrichtingen die gericht zijn
op het zoeken naar alternatieven om de
opleiding vorm en inhoud te geven
Zoek naar stageplaatsen buiten de branche voor
jonge deelnemers aan de opleiding Pedagogisch
werker 4 Jeugdzorg
Gezien de komende tekorten lijkt het een interessant
spoor om gebruik te maken van het grote aanbod jonge
deelnemers, maar deze via andere lijnen dan de Jeugdzorg op te leiden / ervaring te laten opdoen. Calibris
ontwikkelt ten tijde van dit schrijven beleid op de mogelijkheden bij het erkennen van BPV-plaatsen voor de
specifieke uitstroom Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg.
Jeugdzorgaanbieders die positieve ervaringen
opdoen met oudere MBO opgeleide professionals
zijn mogelijk meer genegen om eventuele kindergroepen en gesloten groepen met een duidelijk
veiligheidsprotocol open te stellen voor stevige
jonge MBO stagiaires. Toch zal het hierbij om kleine
aantallen gaan. Gesprekspartners geven aan dat het
voor MBO-ers van belang is om te weten hoe een
“normaal” kind zich ontwikkelt. Te denken valt dan
aan stageplaatsen binnen de Buitenschoolse Opvang
en in de Kinderopvang/dagverblijven. Ook in deze
branche komen meer en meer kinderen voor die een
speciale aanpak vragen. De jonge stagiaires maken

dan toch al kennis met kinderen die “ander” gedrag
vertonen. Een aantal ROC’s noemt ook mogelijke
stageplaatsen in het speciaal onderwijs en in de
gehandicaptenzorg. Zeker in contact met cliënten
met een hoog niveau valt veel te leren voor aanstaande jeugdzorgmedewerkers.
Alternatieven kunnen ook gezocht worden in
samenwerkingsprojecten met bijvoorbeeld scholen
voor VMBO onderwijs. ROC Friese Poort noemt als
voorbeeld het begeleiden van VMBO leerlingen bij
hun (maatschappelijke) stages.
Andere mogelijkheden die genoemd worden zijn
maatjesprojecten, waarin een ROC-deelnemer
gekoppeld wordt aan een kind/jongere die daardoor
wat extra aandacht kan krijgen. In een maatjesrelatie
is geen sprake van pedagogische begeleiding door
de MBO-deelnemer, maar kan deze wel vanuit een
meer gelijkwaardig contact kennis maken met “de
doelgroep” en een voorbeeldfunctie vervullen door
bijvoorbeeld te helpen met huiswerk maken en plannen. Vooral jongeren die bedreigd worden met voortijdig schooluitval kunnen hiermee gediend zijn. Dit
kunnen andere deelnemers van een ROC zijn, maar
ook leerlingen van een VMBO of praktijkschool. Van
dergelijke contacten kan een preventieve werking
uitgaan, wat een mooi neveneffect is.
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Projecten waarin meer pedagogisch gerichte begeleiding geboden wordt behoren wellicht ook tot de
mogelijkheden. Lijn5 Amstelduin noemt een experiment dat in samenwerking met de HBO opleiding Pedagogiek en de MBO opleiding SPW-4 van de Hogeschool
InHolland wordt vormgegeven. Een SPW-4 deelnemer
wordt gekoppeld aan een kind / jongere en komt 1x
per week naar de behandelgroep voor extra pedagogische activiteiten als leren spelen (spelletjes doen), leren
kamer opruimen etc. De activiteiten worden voorbereid en nabesproken met een HBO student die bekend
is met Lijn5 Amstelduin. Pedagogisch medewerkers
van de behandelgroep zijn altijd op de achtergrond
aanwezig.

Zoek ook andere samenwerkingspartners
Het voorbeeld uit Rotterdam laat zien dat ook ongebruikelijke samenwerkingsverbanden stageplaatsen
kunnen opleveren. In Rotterdam zijn een woningbouwcorporatie, Flexus-Jeugdplein, ROC Zadkine en de
Hogeschool Rotterdam een samenwerking aangegaan.
In de vorm van een leerafdeling die gerund wordt door
(oudere) MBO en HBO stagiaires, worden deelnemers
van ROC Zadkine begeleid bij het leren zelfstandig
wonen en naar school gaan.
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Vanuit de Federatie Opvang, Stichting Zwerfjongeren
Nederland en Aedes is een landelijk project Take Off
ontwikkeld, dat gefinancierd wordt door het ministerie
van VWS. Hier worden kleinschalige woonvoorzieningen opgezet.
Ook binnen organisaties voor welzijnswerk zijn mogelijke stageplaatsen te vinden in het jeugd- en jongerenwerk.
Met name ook in de samenwerking met Hogescholen
liggen kansen voor projecten, leerplekken in de preventieve sfeer. HBO studenten kunnen een rol spelen in
de begeleiding van MBO stagiaires, wat het werkveld
ontlast en waardoor kinderen / jongeren net dat beetje
meer krijgen waardoor zij minder kans op ontsporing
lopen.
De eerste oplossingsrichting is een vrij fundamentele,
met zeker voor het onderwijs verregaande implicaties.
Een keuze voor deze oplossingsrichting lost veel van de
genoemde knelpunten al op.
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4 Handige links en producten
4.1 B
 eschrijving producten Calibris voor aansluiting kwalificatiedossiers binnen het domein
Sociaal Agogisch Werk en voor aansluiting
MBO-HBO
Calibris werkt momenteel aan vergelijkingsdocumenten van het kwalificatiedossier Pedagogisch Werker 4
Jeugdzorg met de volgende HBO-opleidingen: Pedagogiek, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, Creatieve
therapie en Maatschappelijk werk en Dienstverlening.
Deze documenten zijn te vinden op site van Calibris
onder “School- Onderwijsdocumenten”.
Daarnaast heeft Calibris het kwalificatiedossier Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg vergeleken met de kwalificatiedossiers Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang,
Sociaal-cultureel werker en Onderwijsassistent. Ook
wordt ten tijde van dit schrijven een servicedocument
ontwikkeld met de overeenkomsten en verschillen
tussen de MBO kwalificatiedossiers Pedagogisch werk
en Maatschappelijke Zorg. Doel van het servicedocument is dat opleidingsinstituten op basis van de
overeenkomsten de opleiding zo kunnen vormgeven
dat deelnemers kennis maken met de verschillende
werkvelden en hun keuze voor een opleidingsrichting
nog even kunnen uitstellen. De documenten zijn te
vinden op de site van Calibris onder “School – Onderwijsdocumenten”.
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4.2. Mogelijk inspirerende links
www.kamersmetkansen.nl
www.takeoffjongeren.nl
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5 Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling vanuit de adviescommissie aan Jeugdzorgaanbieders en opleidingsinstituten is: zoek als werkveld, MBO en HBO in de regio
contact met elkaar!

nen hierbij behulpzaam zijn. Calibris en de MOgroep
Jeugdzorg kunnen in de regio’s een faciliterende rol
spelen bijvoorbeeld door het bijeen brengen van de
juiste partners.

Maak per regio afspraken

Geef het MBO een kans om te laten zien dat het
werken met MBO-ers een toegevoegde waarde
heeft

Maak kennis met elkaar en maak afspraken over:
• Samenwerking in projecten waardoor MBO en
werkveld elkaar beter leren kennen èn een passend
aanbod aan cliënten kan worden gedaan
• Aantallen op te leiden deelnemers in de regio: BOL en/
of BBL, jonge en oudere deelnemers
• Benodigde BPV (stage)-plaatsen
• Profielen voor stagiaires: wat moet een stagiaire zijn,
weten en kunnen voor bepaalde stageplaatsen in de
Jeugdzorg?
• Het geven van voorlichting over het werken in de
Jeugdzorg
• De grenzen van de BPV (stage).
• De benodigde begeleiding vanuit onderwijs en
werkveld
Werkveld en opleidingsinstituten kunnen samen het
beste komen tot creatieve en passende oplossingsrichtingen waardoor zowel de kwalitatieve als de
kwantitatieve match steeds beter te maken wordt. De
genoemde oplossingsrichtingen in hoofdstuk 3 kun-
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Niet alle jeugdzorgaanbieders zijn overtuigd van de
toegevoegde waarde van MBO opgeleide professionals. Sociale partners hebben in samenspraak met de
MBO Raad binnen Calibris aangegeven dat de nieuwe
opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg bestaansrecht heeft. Ook de arbeidsmarktsituatie kan het in
regio’s noodzakelijk maken om functies bij jeugdzorgaanbieders open te stellen voor MBO opgeleiden. Zoek
als opleidingen en Jeugdzorgaanbieders elkaar op en
verken waar mogelijkheden liggen tot samenwerking.

In het verlengde hiervan komt de volgende aanbeveling aan de beroepsverenigingen en de MOgroep:

Stel het beroepenregister open voor MBO
opgeleide medewerkers
Op landelijk niveau speelt nog het vraagstuk van
de registratie in het beroepenregister. Dat staat nu

alleen open voor HBO opgeleide professionals. Binnen
het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg zal dit
aandachtspunt meegenomen moeten worden. De vertegenwoordiger van de MOgroep Jeugdzorg is hiervoor
de verantwoordelijke contactpersoon.
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Bijlage

1 Uitgewerkte interviews

1 R OC Rijn–IJssel en ROC Nijmegen:

samenwerken over de eigen grenzen heen!

Wat maakt jullie tot een goed voorbeeld van aansluiting werkveld Jeugdzorg – MBO (– HBO)?
Het goede in dit voorbeeld is de wijze waarop twee
ROC’s de handen ineen geslagen hebben en gezamenlijk, over de eigen grenzen heen, gewerkt hebben aan
een oplossing voor bovenstaande opdracht.
Allereerst hebben beide ROC’s in een vroeg stadium de
Jeugdzorgorganisaties uitgenodigd om mee te denken
over de uitwerking van het experimentele kwalificatiedossier in een passende opleiding voor BOL deelnemers. Om het werkveld zo weinig mogelijk te belasten
is aansluiting gezocht bij een al bestaand werkveldoverleg in de Jeugdzorg: het brancheoverleg van P&O
functionarissen in Gelderland. Met deze functionarissen
werden vragen besproken als:
• Wat willen jullie van ons als het gaat om MBO opgeleide medewerkers?
• Wat willen jullie zien over 5 jaar?
• Wanneer vinden jullie dat wij ons werk goed doen?
Op basis van deze antwoorden zijn werkveld en ROC’s
gezamenlijk aan de slag gegaan met het ontwikkelen
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1

van de inhoud van de opleiding. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor de
inhoud werd het werkveld enthousiast over het samenwerken met beide ROC’s en de mogelijkheden van MBO
deelnemers.
Wat heeft deze samenwerking tot nu toe opgeleverd?
Beide ROC’s verzorgen een eigen opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg, maar daarnaast geldt:
•D
 e ROC’s hebben afspraken gemaakt over de maximale instroom per ROC voor de opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg. Beide ROC’s bieden
jaarlijks aan maximaal 25 deelnemers een plaats in de
opleiding aan.
•D
 e ROC’s hebben met het werkveld een instroomprofiel voor BPV deelnemers geformuleerd: welke bagage
moet een BPV deelnemer hebben voordat deze kan
instromen in de opleiding Pedagogisch Werker 4
Jeugdzorg en kan solliciteren op een BPV plaats.
• De ROC’s houden een voorselectie van deelnemers
op basis van dit instroomprofiel: deelnemers maken
pas na het eerste (ROC Rijn – IJssel) / halverwege het

tweede jaar (ROC Nijmegen) de keus voor de opleiding Pedagogisch Werker Jeugdzorg. In het eerste
jaar lopen zij oriënterende stages in de kinderopvang,
basisonderwijs en in het speciaal onderwijs. Aan de
keus voor de opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg ligt een advies vanuit het ROC ten grondslag.
Met een “negatief” advies vanuit de opleiding kan een
deelnemer niet instromen in deze opleiding.
• De BPV in het werkveld van de Jeugdzorg vindt bij
ROC Rijn-IJssel plaats vanaf de tweede helft van het
tweede jaar van de opleiding en bij ROC Nijmegen
vanaf het derde jaar. Dat maakt dat de deelnemers al
stage-ervaringen in andere branches in hun bagage
hebben en al wat ouder zijn.
• De ROC’s ontwikkelen, op basis van de met het werkveld opgestelde referentiekaders, ieder voor zich de
inhoud van de opleiding. Gewerkt wordt met medewerkers uit de Jeugdzorg die daarnaast een tijdelijke
aanstelling binnen een ROC krijgen voor dit ontwikkelwerk. Het materiaal en de opdrachten zijn steeds
getoetst in gezamenlijk georganiseerde bijeenkomsten met praktijkopleiders uit de Jeugdzorg.
• De medewerkers uit het werkveld met (tijdelijke) aanstelling in de ROC’s worden ook betrokken bij het geven
van voorlichting in het eerste jaar over het werken in de
praktijk en bij het verzorgen van delen van het onderwijs.
• De Jeugdzorgaanbieders hebben op basis van
de goede ervaringen met beide ROC’s een notitie
“Onderwijscontact” vastgesteld. Zij geven aan te
willen experimenteren met de inzet van MBO-ers en
taakdifferentiatie binnen hun organisaties. En zij willen
de samenwerking met alle ROC’s (6 in totaal) in Gelderland formaliseren en afspraken maken over vaste
beschikbare stageplaatsen voor MBO-ers, een centraal
stagebureau en over de verdere inzet van medewer-

kers uit de Jeugdzorg bij lessen over beroepsbeeld
en imago. Consequentie hiervan is dat de Jeugdzorgaanbieders in Gelderland nu met 6 ROC’s rond de tafel
zitten…………
Wat was de aanleiding / het knelpunt dat heeft geleid
tot jullie werkwijze?
Beide ROC’s kregen vanaf de start met de experimentele opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg te
maken met een grote instroom van deelnemers. De
instroom was groter dan de beschikbare aantallen
stageplaatsen in de Jeugdzorg in Gelderland.
Ter illustratie: het ROC Rijn-IJssel startte in 2007 met
4 groepen en in 2008 met 6 groepen van 24 deelnemers voor het basisjaar Pedagogisch Werk. Het ROC
Nijmegen startte in 2006 met 112 en in 2008 met 196
deelnemers voor het basisjaar Pedagogisch Werk.
Veel van deze deelnemers willen de Jeugdzorg in.
Voor deze grote aantallen deelnemers bleek het niet
goed mogelijk om BPV plaatsen in de omringende
organisaties voor Jeugdzorg te creëren. De jeugdzorgorganisaties gaven aan de deelnemers te jong te
vinden en zagen geen mogelijkheden voor geschikte
BPV plaatsen. Ook de onbekendheid van de jeugdzorgorganisaties met het MBO speelde een rol; jeugdzorgorganisaties in de regio werken vooral met HBO
opgeleiden, ook binnen functies waarvoor MBO werken denkniveau gevraagd wordt.
De ROC’s stonden daarmee ieder voor zich voor de
opdracht om:
• voor de deelnemers van de opleiding Pedagogisch
Werker Jeugdzorg een (BPV)plek maar ook positie te
verwerven binnen de Jeugdzorg

uitgewerkte

intervieuws
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• de grote toestroom van deelnemers voor deze opleiding te kanaliseren.
• de vertaling te maken van het experimentele kwalificatiedossier Pedagogisch werker Jeugdzorg naar een
opleiding die aansluit bij de vraag van het werkveld en
hen mogelijkheden biedt voor het werken met MBO
opgeleide professionals.
Welke hobbels hebben jullie moeten nemen? Welke inen externe hindernissen kwam je tegen en hoe zijn deze
opgelost / aangepakt?
Een hindernis die genomen moet worden is de concurrentie met het HBO. De Jeugdzorg heeft in deze regio
nog de luxe positie dat er veel aanbod is van uit het
HBO en de MBO deelnemers moeten voor hun BPVplaatsen concurreren met HBO stagiaires. Dit vraagt van
het werkveld dat er beleid komt en visie ontwikkeld
wordt over het werken met MBO medewerkers en over
het belang van investeren in het opleiden van MBO-ers.
Er is nog relatief veel onbekendheid bij de Jeugdzorg
over de mogelijkheden van MBO opgeleide werknemers. Deze cultuuromslag, want dat is het, is nog niet
voltrokken. Zolang die niet voltrokken is, zal dit een
belangrijke hobbel zijn in de samenwerking. Het vraagt
van de ROC’s dat zij in gesprek met de Jeugdzorg (het
brancheoverleg) en in de praktijk moeten aantonen wat
de meerwaarde is van MBO deelnemers.
Daarnaast speelt op dit moment dat de Jeugdzorg
de samenwerking met het onderwijs provinciaal wil
oppakken. Dat betekent dat er nog drie andere ROC’s
rond de tafel zitten en waarvan het werkveld wil zij de
opleidingen kwalitatief en kwalitatief op elkaar afstemmen. Met zoveel spelers op dit kleine veld is het lastig
afstemmen.
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Wat zijn succes- en faalfactoren van jullie werkwijze?
Een belangrijke succesfactor is het kunnen loslaten van
het eigen ROC belang en het werken en denken vanuit
de samenwerking. Beide ROC’s hebben geïnvesteerd in
het overtuigen van docenten over het belang van deze
samenwerking.
Een andere belangrijke succesfactor is het in een zo
vroeg mogelijk stadium betrekken van het werkveld bij
de ontwikkeling en uitvoeren van de opleiding en hen
zo mede verantwoordelijk te laten zijn. Het werkveld
is echt enthousiast over deze aanpak en de geleverde
kwaliteit. Ook het gezamenlijk optrekken van beide
ROC’s is hierin een belangrijke succesfactor.
Een daarmee samenhangende succesfactor was de
mogelijkheid om bij een bestaand overleg van P&O
–ers in de Jeugdzorg aan te sluiten, en de bereidheid
van de deelnemers aan dit overleg om de samenwerkingsmogelijkheden met het MBO te onderzoeken en
te willen experimenteren met MBO stages.
Een belangrijke faalfactor die speelt is de aanwezigheid
van zoveel onderwijsaanbieders op dit kleine veld van
de Jeugdzorg. Voor alle deelnemers van de zes ROC’s
die allemaal de opleiding Pedagogisch werker Jeugdzorg aanbieden, zullen nooit genoeg BPV-plaatsen
aangeboden kunnen worden.
Daarnaast speelt de benodigde cultuuromslag binnen de Jeugdzorg een bepalende rol als mogelijke
faalfactor. Als de Jeugdzorg HBO gekwalificeerde
medewerkers blijft inzetten op functies voor MBO
gekwalificeerden, dan blijft het moeilijk om de meerwaarde van het MBO voor de Jeugdzorg te laten zien en
te bewijzen dat die er zeker is!

Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden om deze
werkwijze tot een succes te laten worden? Waar moet je
in elk geval rekening mee houden?
Eén van de belangrijkste randvoorwaarden voor succes
is het werken vanuit wederzijds vertrouwen tussen
beide ROC’s. Daarnaast was het prettig dat de trekkers
uit beide ROC’s, Marita Braakhuis (ROC Rijn-IJssel) en
Irma Bolster (ROC Nijmegen), het samen goed konden
vinden.

Hoe ziet het instroomprofiel er in grote lijnen uit?
De bagage van de BPV deelnemer:
• Heeft een reëel beroepsbeeld
• Heeft stage-ervaring vanuit andere branches
• Leeftijd vanaf 18/19 jaar
• Vaardig in communiceren
• In staat tot reflecteren
• Weerbaar: zowel mentaal als fysiek
• Flexibel
• Heeft basiskennis over gedragsstoornissen, methodieken, sociale kaart, observeren en rapporteren
Met dank aan Irma Bolster (ROC Nijmegen) en Marita
Braakhuis (ROC Rijn-IJssel)

uitgewerkte
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2 ROC Friese Poort Sneek: (bijna) alles is mogelijk!!
Wat maakt jullie tot een goed voorbeeld van aansluiting werkveld jeugdzorg – mbo
Het goede in dit voorbeeld is de bevlogen en flexibele
wijze waarop ROC Friese Poort Sneek voor de deelnemers aan de opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg passende BPV-plaatsen organiseert. Zij doet dit in
nauwe samenwerking met organisaties voor Jeugdzorg,
maar ook met andere organisaties waar gewerkt wordt
met jongeren. Denk aan het coachen van leerlingen
van VMBO scholen tijdens hun maatschappelijke stage,
het werken in organisaties voor speciaal onderwijs en
in afdelingen in de gehandicaptenzorg waar gewerkt
wordt met jongeren met een licht verstandelijke handicap en in de jeugd GGZ. Maar ook bijvoorbeeld aan het
opdoen van werkervaring in een weeshuis in Hongarije
of het delen van ervaringen met groepsmedewerkers
uit Hongarije die voor werkbezoek in Sneek zijn………
Centraal in de werkwijze staan twee uitgangspunten:
• Een passende BPV-plaats vinden voor de deelnemer
die (later) met jongeren met problemen / probleemgedrag wil werken
• Een passend aanbod doen aan organisaties die werken met jongeren met problemen / probleemgedrag.
Er wordt continue en proactief gewerkt aan het creëren
van win-win situaties voor organisaties uit het werkveld
en voor de deelnemers van het ROC door verbindingen
te leggen vanuit het ROC met vragen als: wat speelt er
bij jullie in de organisatie, wat zouden wij als ROC kunnen bijdragen, hoe gaan we dat organiseren.
Belangrijk in dit voorbeeld is ook de wijze waarop
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feeling gehouden wordt met de Jeugdzorg: een
teamlid van de afdeling welzijn is lid van de cliëntenraad van Jeugdhulp Friesland en weet daardoor goed
wat er speelt binnen dit werkgebied. Maar ook met de
andere organisaties waarmee het ROC samengewerkt
wordt intensief contact onderhouden, steeds vanuit
die proactieve houding: “wat kunnen wij voor jullie
betekenen?”
Wat heeft deze werkwijze tot nu toe opgeleverd?
• J eugdhulp Friesland heeft aangegeven dat zij structureel wil investeren in een goede opleidingsinvulling
van de opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
en dat zij jaarlijks BPV-plaatsen vrijhoudt voor MBOdeelnemers. Kandidaten moeten wel zelf solliciteren.
In samenwerking met Jeugdhulp Friesland is een
competentieprofiel / instroomprofiel ontworpen voor
de MBO deelnemer die een BPV-plaats zoekt binnen
de Jeugdzorg.
• J eugdhulp Friesland werkt aan het ontwikkelen van
loopbaanperspectieven voor MBO-deelnemers. De
eerste BPV-deelnemer heeft hierdoor na haar opleiding meteen een baan gekregen binnen Jeugdhulp
Friesland.
• Voor alle BOL deelnemers van de opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg zijn elk jaar passende BPVplaatsen beschikbaar. Na de oriëntatieperiode van een
half jaar kiezen de deelnemers hun opleidingsrichting
en vanaf dat moment wordt met de studieloopbaanbegeleider besproken hoe het opleidingstraject eruit
ziet en welke stage daarbij past. Ook eerstejaars deel-

nemers lopen al stage in een passende BPV-plaats.
• Er wordt gesproken met Jeugdhulp Friesland over de
wijze waarop (ex)cliënten toegeleid kunnen worden
naar de opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg. Hun ervaringsdeskundigheid kan zowel in de
opleiding als straks in de uitvoering van hun werk een
toegevoegde waarde zijn.
• Er wordt in nauwe samenwerking met het werkveld
een deeltijd BOL opleiding aangeboden aan volwassen zij-instromers en herintreders. Het werkveld
draagt zorg voor werkervaringsplaatsen van minimaal
1 dagdeel, het ROC verzorgt de opleiding (SAWbreed). Dit is een doelgroep waar de Jeugdzorg veel
interesse in heeft. Op dit moment worden 150 kandidaten opgeleid volgens dit concept.
Wat was de aanleiding / het knelpunt dat heeft geleid
tot jullie werkwijze?
Aanleiding voor deze aanpak is gelegen in het ontbreken van voldoende BPV-plaatsen voor deelnemers
die binnen de Jeugdzorg aan de slag zouden willen.
De coördinator van de afdeling welzijn en teamleden
hebben daarom de bestuurders van de jeugdzorgaanbieders uit de regio bijeen geroepen met de volgende
agenda:
• Opbouw van effectieve teams door een samenspel
van MBO en HBO opgeleide medewerkers
• Verkennen behoefte: aan wat voor MBO medewerkers
zou behoefte zijn?
• Wat kan het ROC hierin bieden?
Het eerste experiment met de opleiding Pedagogisch
Werker 4 Jeugdzorg was daarin een mooie aanjager.
Andere aanleiding was de omslag die binnen het ROC
gemaakt werd naar competentiegericht onderwijs.

Deelnemers kregen binnen deze vorm van onderwijs
meer mogelijkheden voor individuele invulling van hun
onderwijstraject en daardoor moest het ROC creatiever
èn flexibeler zoeken naar passende BPV-plaatsen.
Welke hobbels hebben jullie moeten nemen? Welke inen externe hindernissen kwam je tegen en hoe zijn deze
opgelost / aangepakt?
De belangrijkste interne hobbel die genomen moest
worden was het meekrijgen van de docenten. Van hen
wordt nu verwacht dat zij netwerken en intensief contact onderhouden met het werkveld, dat zij proactief
en creatief zijn in het zoeken naar mogelijkheden voor
passende BPV-plaatsen. Deze houding was nieuw en
heel wat anders dan zij gewend waren als “lesgever”.
Dit vereist veel ondersteuning en begeleiding vanuit het management. Daarnaast was de omslag naar
competentiegericht onderwijs een belangrijke aanjager
in dit proces, doordat deze omslag ook al een andere
houding van de docenten ging vragen.
De belangrijkste externe hobbel die genomen moet
worden is de benodigde cultuuromslag die binnen de
Jeugdzorg moet plaatsvinden. Op bestuurlijk niveau
heeft deze wel plaatsgevonden, binnen het primair
proces ervaart het ROC weerstand. HBO opgeleide
pedagogisch medewerkers ervaren het als afbreuk
van hun functie als deze ook door een MBO opgeleide
pedagogisch medewerker ingevuld kan worden. Hieraan kan alleen gewerkt worden door te laten zien wat
de meerwaarde is van de MBO opgeleide pedagogisch
medewerker en hoe dat het werk binnen het team kan
verrijken. De BPV-deelnemers moeten het dus wel laten
zien!

uitgewerkte
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Wat zijn succes- en faalfactoren van jullie werkwijze?
Succesfactor is allereerst de continue aandacht voor
kwaliteit van het onderwijs en van de begeleiding van
de deelnemers. Deelnemers komen soms terecht op
moeilijke BPV-plaatsen en dat vraagt veel van hen. De
voorlichting tijdens het eerste jaar en de begeleiding
tijdens de BPV vanuit het ROC is daar sterk op gericht.
Daardoor wordt het werkveld niet extra belast met de
begeleiding die zij geven in de praktijk.
Een andere succesfactor is het uitgangspunt dat (bijna)
alles mogelijk is als het gaat om de samenwerking met
het werkveld. Elk idee verdient een kans en dat wordt
samen met het werkveld uitgewerkt. Gevaar hiervan is
meteen dat er veel ideeën zijn en dat de concretisering
op zich laat wachten.
Ook de al eerder genoemde proactieve houding en de
feeling met het werkveld zijn een belangrijke succesfactor evenals de verbindende rol die het ROC heeft naar
het werkveld toe.
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Faalfactor is de omslag die binnen de Jeugdzorg moet
plaatsvinden. De BPV-deelnemers moeten wel de kans
krijgen om te laten zien wat zij waard zijn.
Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden om deze
werkwijze tot een succes te laten worden? Waar moet je
in elk geval rekening mee houden?
Deze werkwijze vraagt vooral van medewerkers en
bestuur van het ROC een flexibele en dienstbare
houding. Op basis van contacten met het werkveld
ideeën ontwikkelen en deze samen uitwerken, vanuit
de gedachte dat alles mogelijk is.
Werk met duidelijke afspraken en heb begrip en respect
voor de wereld en (praktische) grenzen van elkaar.
Met dank aan Eelco Sixma en Bea Mali
(ROC Friese Poort Sneek)

3 De Woonfoyer, een samenwerkingsverband van
Flexus-Jeugdplein, ROC Zadkine, Hogeschool Rotterdam en woningbouwcorporatie Woonstad.
Wat maakt jullie tot een goed voorbeeld van aansluiting werkveld jeugdzorg – mbo - hbo
De woonfoyer is een samenwerkingsverband van waaruit 24 uur opvang geboden wordt aan maximaal 24 deelnemers van ROC Zadkine die potentiële schooluitvallers
waren. Dit zijn jongeren van 18 jaar en ouder, nog zonder
dossier, die niet in aanmerking komen voor jeugdzorg
en daardoor tussen wal en schip dreigen te vallen. Het
samenwerkingsverband heeft de vorm van een leerafdeling, waarin een praktijkbegeleider van het Zadkine en
een medewerker van FlexusJeugdplein HBO studenten
begeleiden en de HBO stagiaires een aantal MBOstagiaires (SPW4) begeleiden. De HBO en MBO stagiaires
begeleiden samen de deelnemers binnen de woonfoyer.
De woningbouwcorporatie biedt de mogelijkheid aan
deze deelnemers om huisvesting te huren.
Wat was de aanleiding / het knelpunt dat heeft geleid
tot jullie werkwijze?
De belangrijkste aanleiding was de zorg van ROC
Zadkine dat meer en meer deelnemers aan het ROC
bedreigd werden met voortijdig schooluitval. Oorzaken
zijn een onrustige / problematische thuissituatie en
daaruit voortkomende huisvestingsproblemen.
In heel Rotterdam worden ongeveer 7000 deelnemers
bedreigd met schooluitval door deze combinatie van
problemen.

Geïnspireerd door het foyerconcept uit Frankrijk nam
ROC Zadkine het initiatief voor de oprichting van deze
woonfoyer in Rotterdam. De woonfoyer voorziet in een
rustige basis en in begeleiding op weg naar zelfstandigheid. Door er een leerafdeling van te maken werd het
initiatief ook aantrekkelijk voor de Hogeschool Rotterdam en ROC Zadkine om te participeren.
Er wordt nu gezocht naar uitbreiding van de mogelijkheden in en rond de woonfoyer, waardoor de
deelnemers en de buurt profiteren van samenhangende activiteiten als vormen van dagbesteding en de
deelnemende onderwijsinstituten profiteren van meer
mogelijke leerbedrijven / leerafdelingen.
Wat heeft de samenwerking tot nu toe opgeleverd?
De woonfoyer is anderhalf jaar operationeel. De eerste
opbrengsten laten zien dat de samenwerking voor
alle partners positieve uitwerking heeft. Maar bovenal
voor de deelnemers in de woonfoyer! Zij zijn op dit
moment druk doende hun opleiding te volgen en een
aantal deelnemers heeft intussen een diploma behaald
en is uitgestroomd naar zelfstandige huisvesting Voor
de stagiaires van de leerafdeling biedt deze plek veel
leermogelijkheden, de stagiaires maken kennis met
de doelgroep, krijgen een beeld van het werken met
jongeren en leren ook samenwerken in een team dat is
samengesteld uit MBO- en HBO opgeleiden.
De jeugdzorg krijgt op deze manier ook zicht op de
kracht van het werken met dergelijk samengestelde
teams en de waarde van de MBO opgeleide medewerkers.

uitgewerkte
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Al had Flexus-Jeugdplein die inzichten niet meer nodig,
Flexus-Jeugdplein streeft er al langer naar om alle residentiële teams op deze wijze vorm te geven.
Welke hobbels hebben jullie moeten nemen? Welke inen externe hindernissen kwam je tegen en hoe zijn deze
opgelost / aangepakt?
Om een dergelijk initiatief van de grond krijgen moeten
er veel hobbels genomen worden. Denk aan:
• Het rond de tafel krijgen en houden van de betrokken partners en hen bereid krijgen te participeren
in het project. In de woonfoyer is gekozen voor een
stuurgroep waarin alle partners zitting hebben en er
is een projectleider aangesteld (detachering vanuit de
Hogeschool Rotterdam naar Zadkine servicecentrum)
• Financiering van de woonfoyer. Het bieden van begeleiding aan deze doelgroep valt niet onder het reguliere budget van één van de partners. Dat betekent
dat elke partner uit eigen zak financieel of in de vorm
van uren moet bijdragen. Zoeken naar subsidiemogelijkheden is dan ook een belangrijke activiteit. Voor de
komende jaren kan gewerkt worden met een subsidie
van de afdeling Sozawe van de gemeente Rotterdam
• De begeleiding door studenten vanuit het HBO en
MBO in de leerafdeling. Tijdens de afgelopen 1½ jaar
dat de woonfoyer draait is een verzwaring van de
problematiek van de deelnemers waar te nemen. Dit
vraagt veel van de stagiaires en dat betekent dat zij
goede begeleiding / intervisie en supervisie nodig
hebben. Flexus-Jeugdplein en de onderwijsinstituten
investeren veel in deze begeleiding, er is daarvoor een
praktijkbegeleider aangesteld binnen de woonfoyer.
• De leeftijd van de gemiddelde MBO stagiaire. Er is vanuit het MBO veel vraag naar stageplaatsen voor jonge
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BOL-deelnemers in de jeugdzorg. Vanwege de leeftijd
van de doelgroep is er in de woonfoyer een minimumleeftijd gesteld voor de MBO-stagiaires van 26-27 jaar.
Dit lost het probleem van het geringe stageaanbod
voor jonge BOL-stagiaires niet op.
Wat zijn succes- en faalfactoren van jullie werkwijze?
Belangrijkste succes – en faalfactor is dat alle partners
de problematiek van de jongeren als centraal uitgangspunt zagen. Dit was ook de reden om dit initiatief te
starten en op te bouwen. Door deze problematiek
centraal te stellen hebben alle partners ruimte durven
en kunnen nemen om niet vanuit de systematiek van
hun eigen organisaties te denken en te werken, maar te
zoeken naar alternatieve, passende oplossingen.
Daarnaast is de persoonlijke betrokkenheid van alle
partners van groot belang. Daar staat en valt het
samenwerkingsverband mee. Naast deze persoonlijke
betrokkenheid vraagt een dergelijk project een flinke
dosis enthousiasme, creativiteit, buiten de eigen kaders
kunnen denken, lef, geloof in het concept en vertrouwen in elkaar.
Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden om deze
werkwijze tot een succes te laten worden? Waar moet je
in elk geval rekening mee houden?
Financiering is een eerste randvoorwaarde waaraan
voldaan moet worden. Daarnaast is het van belang dat
alle partners willen investeren in de samenwerking, ook
in de zin van: de taal, belangen. (on)mogelijkheden van
elkaars wereld willen leren kennen en daar begrip voor
hebben. Dat betekent dat elke partner moet openstaan
voor de ander en bereid is over de grenzen van de
eigen organisatie heen te kijken.

Binnen de woonfoyer is het volgende uitgangspunt dé
dragende kracht geweest: stel het vraagstuk centraal en
bedenk wat jouw bijdrage hieraan kan zijn!

Met dank aan:
Henk Schutte (Flexus-Jeugdplein), Liesbeth Zoetmulder
(ROC Zadkine), Ineke Miltenburg (Hogeschool
Rotterdam), Len Steenhoek (Calibris).

Meer informatie: www.kamersmetkansen.nl
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4 Lijn5 Amstelduin: de inzet van
MBO opgeleide medewerkers loont!
Wat maakt jullie tot een goed voorbeeld van werken
met MBO opgeleide medewerkers
Lijn5 Amstelduin is een organisatie die zich vooral richt
op hulpverlening aan jeugd- en jongeren met (forse)
gedragsproblematiek, die ook een licht verstandelijke beperking (LVG) hebben. Deze jongeren worden
voor behandeling opgenomen en verblijven in zo’n
30 residentiële groepen, verspreid over de provincie
Noord Holland. Het merendeel van de jongeren zijn 12+
jaar. De teams zijn als volgt samengesteld: 1/3 van de
teamleden heeft een afgeronde HBO opleiding, 2/3 heeft
een afgeronde MBO opleiding (SPW 4), dan wel lerend
daarvoor. Dit is een bewuste mix. Alle teamleden hebben de functie van groepsleider en zijn ook in dezelfde
schaal ingedeeld. De discussie of de HBO opgeleiden
niet “onder hun niveau” solliciteren en werken wijst Toos
van Vliet van de hand: zowel HBO als MBO opgeleiden
zijn betrokken bij het dagelijks uitvoerende werk op
de behandelgroep. Het vak van groepsleider heeft en
houdt een aantal basiselementen op het gebied van
kennis, houding en vaardigheden, die zowel MBO’ers als
HBO’ers dienen te bezitten dan wel ontwikkelen. En juist
de mix van MBO en HBO en de mate van ervaring zorgt
ervoor dat er voldoende diversiteit in de behandelteams
aanwezig is. In die zin zijn MBO en HBO opgeleide medewerkers aanvullend op elkaar. Dat de som meer is dan
het geheel der delen, gaat ook hier op, volgens Toos van
Vliet. Voor wat betreft startende mensen in deze behandelsector; bij aanvang hebben beide opleidingsniveaus
veel begeleiding en ondersteuning nodig.
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Voor HBO-ers bestaat de mogelijkheid om door te
groeien naar een senior-functie. Zij krijgen dan met
extra taken binnen het behandelwerk, zoals het inwerken en begeleiden van (nieuwe) medewerkers in hun
team. Deze functie wordt ook hoger ingeschaald.
Wat was de aanleiding / het knelpunt dat heeft geleid
tot jullie werkwijze?
Van oudsher kent Lijn5 Amstelduin de toestroom
van MBO en HBO opgeleide medewerkers, dit is al
decennia lang het geval. De directe aanleiding was de
arbeidsmarktsituatie, al enige jaren is merkbaar dat de
toestroom van HBO opgeleide medewerkers geringer
wordt. Ook stromen deze vaak weer sneller door naar
andere, ambulante vormen van hulpverlening, binnen
of buiten de eigen organisatie. De organisatie heeft
daarom specifieker de blik gericht op de zogenaamde
zij-instromers en op de MBO opgeleiden. Er is afgelopen zomer een BBL beleid ontwikkeld, voorlichting
gegeven aan deelnemers op MBO opleidingen en
potentiële kandidaten, en ook de advertentiecampagne is aangepast. En wat bleek, er kwamen veel
nieuwe reacties binnen. Er kon veel nieuw personeel
aangenomen worden en een aantal kandidaten kreeg
BBL traject aangeboden via het NOVA- en Horizon college. Deze (leerling) werknemers zijn allemaal ouder
dan 25 jaar.
MBO opgeleide werknemers hebben in de residentiële
behandelsetting een toegevoegde waarde voor de
teams en de jongeren. De MBO-ers zijn waardevol door

hun praktische blik en aanpak en het aanbieden van
activiteiten voor de jongeren. “Liever sporten dan een
goed gesprek voeren”. Dit is een broodnodige aanvulling in de behandeling bij gedragsproblematische
jeugd; naast de wat meer analytische blik en aanpak
van de HBO opgeleiden. Het gaat om de mix in het
aanbod wat behandeling succesvol maakt.
Welke hobbels hebben jullie moeten nemen? Welke inen externe hindernissen kwam je tegen en hoe zijn deze
opgelost / aangepakt?
Een hobbel is de leeftijd van veel MBO opgeleiden. Wil
je MBO-ers toerusten voor het werk in de jeugdzorg
dan zullen zij ook gericht stage moeten lopen. Jongeren die meteen na het VMBO doorstromen naar het
MBO zijn rond de 17 jaar als zij een stageplaats zoeken.
Het leeftijdsverschil met de doelgroep binnen Lijn5
Amstelduin is daarmee wel erg klein. Bovendien missen
zij de levenservaring en wijsheid om jongeren uit de
doelgroep te kunnen begeleiden en behandelen. Vaak
is het leren reflecteren op eigen handelen is nog niet
(voldoende) ontwikkeld. Ook die afgestudeerde MBOers zijn eigenlijk nog te jong. Belangrijke selectiecriteria
voor sollicitanten binnen Lijn 5 Amstelduin zijn:
• leeftijd bij voorkeur vanaf 25 jaar
• stevig in de schoenen staan, rust behouden
• enige levenservaring en (stage) ervaring met gedragsproblematische jeugd is een pré
Overige kennis en competenties voor groepsleiders
zijn aan te leren. Lijn5 Amstelduin heeft een eigen
scholingsprogramma voor nieuwe medewerkers rond
de methodiek: Competentie Gericht Werken, inclusief
agressie preventie en -hantering.

Lijn5 Amstelduin zoekt wel naar oplossingen voor dit
leeftijdsknelpunt. Voor MBO stagiaires die minimaal 19
jaar zijn, zijn er stageplaatsen in 2 kindgroepen. Ook
een besloten pubergroep waar gewerkt wordt met
duidelijke protocollen rond veiligheid behoort soms tot
en stage mogelijkheid. Mits de teamsituatie stevig en
stabiel is. “Er zitten pareltjes tussen” volgens Toos van
Vliet, “vooral de allochtone meiden doen het vaak erg
goed”.
Daarnaast start binnenkort een experiment in samenwerking met Hogeschool InHolland. Deelnemers
aan de SPW-opleiding (BOL) ondernemen 1 middag
per week een praktisch pedagogische kindgerichte
activiteit met 1 kind/jongere van een behandelgroep.
Het kan gaan om het aanleren van basale vaardigheden
als leren spelen, of het opruimen van je spullen, het
gezellig maken van je kamer e.d.. Deze stagiaire wordt
dan begeleid door een HBO-student. De HBOstudent
bereidt samen met de stagiair de activiteit voor en
spreekt het ook weer na. Op deze wijze is er voor enkele
kinderen/jongeren meer persoonlijke aandacht mogelijk, krijgt de MBO stagiaire een beeld van het werken in
de Jeugdzorg én ontwikkeld de HBO-er begeleidingsvaardigheden.
Wat zijn succes- en faalfactoren van jullie werkwijze?
Belangrijke succesfactor is het door alle teams laten
opdoen van ervaring in het werken met MBO opgeleide
werknemers. De BBL-ers worden ook de eerste maand
boventallig op het rooster van een team aangesteld,
zodat die kans ook ontstaat. Dan zien de teamleden
en teamleiders de meerwaarde van samengestelde
teams. De “mix” blijft een sleutelgegeven, ook als nu
de arbeidsmarktsituatie zou verbeteren dan blijft de
voorkeur uitgaan naar deze samengestelde teams.

uitgewerkte

intervieuws
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De begeleiding voor de medewerkers is een andere
belangrijke succesfactor. Door (nieuwe BBL) medewerkers een vaste begeleider te bieden gedurende
hun opleiding naast de reguliere functiescholing en
training, hoopt Lijn5 Amstelduin het verloop tegen te
gaan, ook van de jonge medewerkers.
Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden om deze
werkwijze tot een succes te laten worden? Waar moet je
in elk geval rekening mee houden?
Toos van Vliet: “Naast de twee hierboven genoemde
succesfactoren is het belangrijk dat medewerkers ook
de kans krijgen om het vak te leren. Dus neem de tijd
voor hen, geef ze een concreet inwerkprogramma met
vaste leermomenten. Houdt regelmatig ontwikkelgesprekken zodat je hele leertraject in het werk ‘op maat’
kunt snijden!”
Met dank aan: Toos van Vliet, opleidingsfunctionaris
Lijn5 Amstelduin
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bijlage

1

Bijlage

2 Leden adviescommissie

De leden van de adviescommissie zijn:
MBO Raad		
HBO-raad		
MOgroep Jeugdzorg
Calibris 		

Jan Hoekstra
Elke van der Heijden / Anneke Nijenhuis
Caroline Verkerk
Neeske Bouwknegt

L eden

adviescommissie

39

