De rafelrand van het beroepsonderwijs:

afhechten
Naar een samenhangend onderwijs- en zorgstelsel voor risicojongeren
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Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat terecht

Het Nederlandse onderwijs is voor de meeste kinderen

hoog op de beleidsagenda voor het onderwijs. Schooluitval raakt

en jongeren relatief succesvol. Zij volgen programma’s,

immers niet alleen de directbetrokkenen, maar leidt ook tot

behalen hun diploma’s en gaan aan het werk. Hoewel er

aanzienlijke maatschappelijke problemen. Zo bepleit de WRR in

veel wordt gesproken over de noodzaak tot verbetering van

het rapport Vertrouwen in de school maatregelen om het aantal

het onderwijs, moet worden vastgesteld dat het merendeel

voortijdige schoolverlaters terug te brengen.

van de deelnemers er in elk geval in slaagt om zonder grote

Ton Eimers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs

problemen de eindstreep te halen.

Arbeidsmarkt en Karel Visser van het Expertisecentrum

Voor een minderheid van de leerlingen geldt dit echter niet.

Beroepsonderwijs belichten in deze synopsis de positie van

Zij redden het niet met het ‘normale’ onderwijsaanbod en

die leerlingen en jongeren die hoogstwaarschijnlijk geen

zijn aangewezen op extra hulp en speciale programma’s,

startkwaliﬁcatie zullen of kunnen behalen en daardoor gerekend

of zij bereiken de eindstreep niet en haken voortijdig af.

worden tot de voortijdige schoolverlaters. Zij constateren dat

In het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en in het

het percentage risicojongeren in de loop der jaren betrekkelijk
constant is. De auteurs pleiten voor een herstructurering van
het aanbod aan speciale voorzieningen om te komen tot één
samenhangend onderwijs- en zorgstelsel voor risicojongeren.
Het huidige aanbod typeren zij als de rafelrand van het
onderwijs, omdat veel jongeren in het reguliere onderwijssysteem
niet tot hun recht komen. Het gaat hierbij in de eerste plaats
niet om een onderwijsinhoudelijk, maar om een organisatorisch
vraagstuk. Daarnaast bezien zij het begrip startkwaliﬁcatie op
een genuanceerde manier. Aan de ene kant heeft het pleidooi
voor de startkwaliﬁcatie positieve effecten gehad, en moet
misschien zelfs worden opgemerkt dat in sommige segmenten
van de arbeidsmarkt een startkwaliﬁcatie niet een voldoende
ingangseis is naar werk. Aan de andere kant is het laagbetaalde
en minder geschoolde werk allesbehalve verdwenen en
is er tegelijkertijd een onderwaardering ontstaan van de
onderwijssoorten die niet opleiden tot een startkwaliﬁcatie.
De auteurs nuanceren daarmee de veronderstelling dat een
startkwaliﬁcatie een kritische grens voor arbeidsmarktsucces
is. Zij stellen zich ontwikkelingsgericht op. Zolang mensen
zich ontwikkelen en hun talenten optimaal inzetten, is er
sprake van individueel en maatschappelijk succes. Om dat
ideaal te bereiken worden verschillende vormen van gerichte
ondersteuning voorgesteld.
Dr. Marc van der Meer, directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs

n het onderwijs

Kernvragen
In deze publicatie geven we eerst aan wat het probleem van
de rafelrand inhoudt: waarom is de rafelrand een probleem
en wat zijn de oorzaken?
Vervolgens gaan we in op de vraag hoe de rafelrand op een
duurzame en goede manier kan worden afgehecht. Daarin
stellen we een aantal speciﬁeke vragen centraal. Per vraag
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”Risicojongeren vormen niet
zozeer een risico – ze lopen
eerder risico.”

middelbaar beroepsonderwijs zijn voor deze kinderen en

geven we kort aan wat de kern van de problematiek is en

jongeren speciale programma’s en voorzieningen ingericht.

zetten we vervolgens een aantal oplossingen – of liever

Het gaat daarbij om verschillende vormen van regulier

oplossingsrichtingen – op een rij.

bekostigd onderwijs (speciaal onderwijs, praktijkonderwijs),

Een belangrijke vraag is wie er deel uitmaken van de

additionele ondersteuning (leerwegondersteuning,

doelgroep; daarbij gaat het zowel om herkenning als om

zorgbudget), aangepaste onderwijsroutes (vmbo-

afbakening van de groep risicojongeren. Daarna staan

leerwerktrajecten, AKA-opleidingen) en om lokaal of

vraagstukken rondom de doelen die we wensen te bereiken

regionaal bekostigde voorzieningen (opvangprojecten,

met de doelgroep in het middelpunt van de belangstelling,

leerwerkplaatsen).

evenals de wijze waarop dat gerealiseerd kan worden.

Tienduizenden jongeren zijn aangewezen op deze meer

Vervolgens zoomen we in op de vraag naar de wenselijke

of minder speciale voorzieningen. Het gaat om een

organisatie van het aanbod. Tot slot komt de relatie met

minderheid van de totale onderwijspopulatie, maar in

werk aan de orde: wat houdt werken zonder startkwaliﬁcatie

absolute aantallen wel om een zeer omvangrijke groep.

in? Daarbij betrekken we tevens het perspectief van een

Zo namen in 2007 circa 155.000 leerlingen deel aan

leven lang leren, juist ook voor deze jongeren.

voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en
leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo; vijfentwintig

Een eerdere versie van deze publicatie heeft als

procent meer dan in het jaar 2000. Ongeveer zeventien

gespreksstof gediend voor bijeenkomsten met

procent van een leeftijdscohort staat momenteel

betrokkenen in zes regio’s (zie bijlage). Het doel was

ingeschreven bij deze speciale voorzieningen.

te kijken of de probleemanalyse gedeeld werd en of de

Echter: hoewel de behoefte aan dergelijke onderwijsvoor-

oplossingsrichtingen zicht boden op het uiteindelijke doel:

zieningen structureel en omvangrijk is, is er allerminst

voorstellen doen voor de afhechting van de rafelrand, dat wil

sprake van een samenhangend stelsel. Het tegendeel is

zeggen voor een samenhangend en duurzaam stelsel van

waar: het aanbod voor de kwetsbare leerlingen kenmerkt

onderwijs en zorg voor risicojongeren. De gesprekspartners

zich eerder door verkokering, versnippering, voor een deel

in de regio konden zich over het algemeen vinden in de

tijdelijke en projectmatige voorzieningen én door gebrek

beschrijving van de problematiek; hun opmerkingen en

aan visie. Het is de rafelrand van het onderwijs.

suggesties hebben geleid tot een verrijking van het geheel.

]

2. Het probleem

4

Risicojongeren
Jaarlijks verlaten tienduizenden jongeren voortijdig het
onderwijs, dat wil zeggen zonder startkwaliﬁcatie. Lang niet
al die jongeren passen in het beeld dat wij vaak hebben
van de voortijdige schoolverlater. Het merendeel van deze
schoolverlaters (zonder startkwaliﬁcatie) wordt gevormd
door jongeren die vastlopen op school en gaan werken.
Deze groep, tegenwoordig wel de ‘opstappers’ genoemd,
heeft veelal een vmbo-diploma gehaald en kent geen
ernstige problemen in de thuis- of persoonlijke situatie.
Door verschillende maatregelen – zoals ﬂexibilisering van het
onderwijs, verlenging van de leerplicht (kwaliﬁcatieplicht) en
doorlopende leerlijnen vmbo–mbo niveau 2 – wil men deze
groep alsnog binnen het onderwijs trachten te houden.
Er is echter ook die andere groep voortijdige schoolverlaters
die veel meer beantwoordt aan het beeld van de

samenleving als geheel. Zij zelf hebben meestal te maken

problematische uitvaller: de jongeren met een vaak zware

met een hardnekkige problematiek, die hen niet alleen op

en complexe problematiek. Door psychosociale problemen,

die ene school, maar gedurende hun hele schoolloopbaan

moeilijkheden thuis, leerproblemen, gedragsproblemen en

en vaak ook daarna parten speelt. Dat is een eerste

andere belemmeringen zijn deze jongeren niet in staat te

belangrijke vaststelling: de problemen waarmee de

functioneren binnen een ‘normale’ onderwijssituatie.

risicojongeren kampen, hebben hun oorzaak meestal buiten

Lang niet alle jongeren met een complexe problematiek

de school (hoewel er ook schoolproblemen bijkomen) en

vallen overigens uit. Een groot deel wordt opgevangen en

verdwijnen niet zodra de schooltijd is afgelopen, of wanneer

geholpen in speciaal daarvoor ingerichte onderwijsvormen

van de ene naar de andere school(soort) wordt overgestapt.

en voorzieningen. Voor het doel van deze studie noemen

De tweede belangrijke vaststelling is dat er altijd risico-

we jongeren die aangewezen zijn op dit soort voorzieningen

jongeren zijn – nu, maar ook in de toekomst. Elke

voorlopig maar even ‘risicojongeren’ – niet omdat, zoals

jaargang, elk cohort jongeren kent een zeker percentage

in de media wel eens wordt gesuggereerd, deze jongeren

risicojongeren. Hoewel we geen precieze aantallen kennen,

een risico vormen, maar omdat ze als ‘verhinderden’

lijkt het dat de omvang van de groep over de decennia

risico’s lopen. Door oud-minister Winsemius van de

heen tamelijk stabiel is, hoewel daarover geen absolute

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid worden

zekerheid bestaat. Voor een deel gaat het om (psychische)

deze jongeren als ‘overbelasten’ aangeduid – te veel aan

problemen die aan het individu gebonden zijn en die min

hun hoofd om zich te concentreren op leren.

of meer contextonafhankelijk zijn (denk aan vormen van
autisme of gedragsstoornissen). Voor een ander deel zijn

Structureel probleem

de problemen een uiting van sociaal-maatschappelijke

Het is belangrijk om vast te stellen dat het bij deze risico-

problemen (bijvoorbeeld verstoorde thuissituatie, drugs-

jongeren - meer jongens dan meisjes overigens – niet gaat

en alcoholgebruik, migratieproblematiek). Beide factoren,

om een tijdelijk probleem, noch voor henzelf noch voor de

individueel en maatschappelijk, veranderen wel door de

jaren heen. Wel weten we dat er de laatste jaren sprake
is van een toename van het aantal gediagnosticeerden
voor speciale voorzieningen. Dit betekent overigens niet
automatisch dat de omvang van de groep risicojongeren

D

Spijbelopvangprojecten en projecten voor voortijdige
schoolverlaters: opgeheven, voor een deel verdwenen
en ten dele opgegaan in buiten- of bovenschoolse
opvangvoorzieningen (deels) onder regie van de

ook echt toeneemt. De conclusie is gerechtvaardigd dat

samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs, en

het bij risicojongeren gaat om een structureel en telkens

sinds enkele jaren bekend onder de noemer Rebound.

terugkerend probleem, of wellicht beter en minder
stigmatiserend, om een structureel fenomeen. Noch op
individueel niveau noch op maatschappelijk niveau is het
dit fenomeen om te gaan. Deze conclusie is van essentieel
belang. Ook los van de concrete problemen in de opvang
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onderwijs – nu georganiseerd binnen het aanbod van
de regionale expertisecentra (REC’s), zoals bijvoorbeeld
het onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen

van risicojongeren, die we hierna nog zullen bespreken, is

(zmok; REC-4); recent verder in ontwikkeling:

duidelijk dat een structureel probleem ook vraagt om een

•

leerlinggebonden budgetten;

structurele oplossing. Dat laatste werken we verderop uit.

•

aan het zmok verbonden projecten waarmee ook
niet-geïndiceerde leerlingen geholpen en opgevangen

Het aanbod

kunnen worden.

Zonder volledig te willen zijn geven we een opsomming van
de onderwijsvormen en voorzieningen, die er de afgelopen
vijftien jaar zijn geweest – (gedeeltelijk) voor risicojongeren.

F
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Uiteenlopende projectmatige voorzieningen op lokaal of
regionaal niveau – vaak met subsidie van gemeenten in
stand gehouden.

Speciaal voortgezet onderwijs voor moeilijk lerende

A

kinderen (mlk) en voor kinderen met leer- en
opvoedingsmoeilijkheden (lom) – inmiddels als zodanig
opgeheven en ten dele opgegaan in:

Uiteenlopende activiteiten onder de vlag van de Centra
voor Werk en Inkomen (CWI’s), sociale diensten en

•

praktijkonderwijs;

•

leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in het vmbo; en

•

zorglocaties en orthopedagogische en didactische

De grote diversiteit van het aanbod is gedeeltelijk een

centra (OPDC’s) in het voortgezet onderwijs.

logisch gevolg van de diversiteit van de doelgroep en

re-integratiebedrijven.

bijbehorende problematiek. Soms ligt het accent in
het aanbod meer op leerproblemen, soms op gedrag
Individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) –

en soms meer op persoonlijke vorming. Voor het

inmiddels opgeheven en vervangen door:

grootste deel is de diversiteit echter te verklaren uit de

•

leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo; en

institutionele inbedding van de voorzieningen: de ene

•

leerwerktrajecten in het vmbo.

vorm is gekoppeld aan het mbo, de andere aan het

B

voortgezet onderwijs, weer een andere aan het speciaal
Vormingswerk en Oriënteren en Schakelen (O&S) in het

C

mbo, opgeheven en vervangen door:

•

aanvankelijke overgangsbudgetten voor zorg en
begeleiding binnen de roc’s;

•

assistentopleidingen in het mbo; later ook

•

arbeidsmarktgekwaliﬁceerde assistentopleiding (AKA)
binnen het mbo en vervolgens tevens in het vmbo; en

•

lokale trajecten: voor een deel binnen de educatiesector
van de roc’s.

”Het afhechten van de rafelrand
van het onderwijs: zoeken naar
iets dat eigenlijk niet mag
bestaan – anders kwaliﬁcerend
onderwijs.”
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afdoende om een eenmalige inspanning te leveren om met

Verschillende vormen van voortgezet speciaal

onderwijs, of er bestaat een koppeling met niet-schoolse

dat iedereen ten minste een startkwaliﬁcatie moest

instituties. Voor deze onderscheiden vormen gelden zeer

halen. Sindsdien is een zoektocht ontstaan naar

uiteenlopende spelregels: andere wetgeving, verschillende

oplossingen voor de groep voor wie dat niet of slechts

bekostigingsregels en bekostigingsniveaus, andere

zeer moeilijk haalbaar is. Dat heeft onder meer

toelatingscriteria, eigen bestuurlijke inbedding, enzovoort.

geleid tot de beroepsgerichte assistentopleidingen,

Een leerling die bijvoorbeeld in het vmbo kon rekenen

de opleiding tot arbeidsmarktgekwaliﬁceerd assistent

op extra ondersteuning in het kader van het lwoo heeft

(AKA) en tot tal van per regio verschillende opvang- en

in het mbo niet automatisch een ‘rugzakje’ met extra

schakelvoorzieningen.

mogelijkheden. De verschillende vormen van het aanbod
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worden in belangrijke mate bepaald door het institutionele

De kern van het rafelrandprobleem wordt duidelijk in die

kader waarin zij zijn vormgegeven.

twee zoektochten. Het is het zoeken naar iets dat eigenlijk
niet mag bestaan: niet- of anders kwaliﬁcerend onderwijs.
De oorsprong van het dilemma ligt in de jaren negentig
toen werd besloten om het reguliere onderwijs weer
toegankelijk te maken voor iedereen. Er moesten minder
leerlingen uitvallen of verwezen worden naar speciaal
onderwijs of opvangvoorzieningen. Er moest preventief
zorg en begeleiding worden geboden. Het streven werd in
twee kreten treffend verwoord: Weer samen naar school! en
Niemand de school uit zonder startkwaliﬁcatie!
Zonder twijfel heeft die impuls geleid tot een betere zorg
voor leerlingen door de scholen. Door de veelal curatieve
alternatieven weg te snijden of veel minder toegankelijk te
maken, moesten de scholen wel. De startkwaliﬁcatie werd
‘heilig’ verklaard en is gaan gelden als hét ijkpunt voor een
succesvolle of mislukte schoolloopbaan.
Al die tijd echter bleef één vraag onbeantwoord: wat

Weer samen naar school

gebeurt er met de jongeren die, om welke reden dan

Wat direct opvalt is dat het aanbod van voorzieningen voor

ook, toch niet in het systeem passen en niet in staat zijn

risicojongeren op stelselniveau geen rustig vaarwater is.

een startkwaliﬁcatie te behalen? Of anders gesteld: zijn

Alleen al in de laatste tien tot vijftien jaar zijn er telkens

we in staat om én het doel van de startkwaliﬁcatie voor

weer maatregelen en voorzieningen verdwenen en nieuwe

iedereen overeind te houden én tegelijk te erkennen dat

bijgekomen. De onrust komt voort uit twee belangrijke

er alternatieven nodig zijn voor degenen voor wie een

beslissingen die zijn genomen in de jaren negentig:

startkwaliﬁcatie onbereikbaar is?

a.

Het opheffen van het individueel voorbereidend

Dat laatste nu is de afgelopen jaren zeer moeilijk gebleken.

beroepsonderwijs (ivbo) en het verdwijnen van

De alternatieven die er zijn, zijn vaak tijdelijk, zeer beperkt

de mogelijkheid om binnen het voorbereidende

toegankelijk of experimenteel. Nog altijd valt een groot

beroepsonderwijs op individueel a-niveau te diplomeren,

deel van de risicojongeren uit zonder goed perspectief op

hebben geleid tot een zoektocht binnen het vmbo om

een vervolg. Zonder te overdrijven kan worden gesteld dat

leerlingen op te vangen die niet in staat zijn om langs

nog altijd niet volmondig erkend is, dat er ook structureel

de ‘normale’ weg het diploma te halen. Uitingen van die

onderwijs nodig is dat niet opleidt tot een startkwaliﬁcatie en

zoektocht zijn onder meer de leerwerktrajecten in het

dat vooral gericht is op de ontwikkeling van het individu in

vmbo, de AKA-opleiding in het vmbo en de versnelde

relatie tot leven, leren en werken.

ongediplomeerde doorstroom naar het mbo.
b. Het opheffen van alle niet-kwaliﬁcerende trajecten in

De rafelrand

het mbo leidde tot het verdwijnen van het vormingswerk

We hebben gezien dat de grote diversiteit van het

en O&S (oriëntatie en schakelen). De gedachte was

onderwijsaanbod voor risicojongeren enerzijds voortkomt

uit de manier waarop het aan verschillende instituties en

Vier hoofdproblemen van de rafelrand

wet- en regelgeving gebonden is en anderzijds uit het

1. Gebrek aan visie op de ‘onderkant’

meer fundamentele gebrek aan erkenning dat er ‘speciaal’

Op de eerste plaats is er het al genoemde gebrek aan een

onderwijs voor een bepaalde groep jongeren nodig is.

samenhangend idee over het doel. Zowel bij beleidsmakers,

De manier waarop het onderwijs voor deze jongeren nu is

docenten, schoolleiders, als bij leerlingen en ouders zelf

ingericht brengt een aantal forse problemen met zich mee.

leeft heel sterk het idee dat meer beter is – in dit geval:

We gaan er hierna dieper op in.

dat een startkwaliﬁcatie altijd beter is. Daarom stroomt
meer dan de helft van de deelnemers van de AKAopleidingen door naar een vervolgopleiding. Daarom is
(kwaliﬁcatieplicht). Daarom is er de laatste jaren een grotere
druk ontstaan op het praktijkonderwijs om leerlingen te
laten doorstromen naar het mbo; voor 18-jarigen ook

”Iedereen een startkwaliﬁcatie:
een streven dat op gespannen
voet staat met de erkenning
dat voor bepaalde doelgroepen
een alternatief noodzakelijk is.”

aanlokkelijker vanwege OV-jaarkaart en studieﬁnanciering.
Het is blijkbaar zeer moeilijk om te erkennen dat een
startkwaliﬁcatie soms niet mogelijk of wellicht zelfs niet
wenselijk is. Die onduidelijkheid heeft ertoe geleid dat we
onvoldoende kennis hebben opgebouwd over het domein
‘onder’ de startkwaliﬁcatie. De Raad voor Werk en Inkomen
(RWI) pleitte bijvoorbeeld twee jaar geleden voor een
gedifferentieerd begrip van de startkwaliﬁcatie en voor
verschillende branchespeciﬁeke startkwaliﬁcaties. Zonder
een duidelijke visie op het doel en de (on)mogelijkheden

Het is echter ook goed om vast te stellen dat er sterke

van het onderwijs voor risicojongeren is er te weinig focus

kanten aan de huidige inrichting zitten:

om na te denken over meer samenhang en meer structurele
voorzieningen.

a.

Door de jaren heen is gebleken dat het aanbod zeer
beweeglijk en adaptief is. Ook als de kaders wijzigen

2. Rafelige structuur van het aanbod

(wetten/regels) en ook als de problemen enigszins

Een direct gevolg van het gebrek aan visie is de rafelige

veranderen (nieuwe doelgroepen) blijkt dat de opvang

structuur van het aanbod. Zoals gezegd is veel van het aanbod

zich aanpast en nieuwe wegen zoekt. Het verdwijnen

tijdelijk, experimenteel of beperkt toegankelijk. Niet zelden

van het vormingswerk bijvoorbeeld heeft geleid tot tal

wordt tamelijk ad hoc gereageerd op problemen die zich

van nieuwe vormen waarin met min of meer dezelfde

manifesteren in het onderwijs (leerwerktrajecten, AKA, Rebound).

doelgroepen hetzelfde werk gedaan kon worden.

Daarnaast is het aanbod sterk verkokerd en versnipperd.
De verkokering is terug te voeren op de al genoemde

b. Een tweede sterk punt is de ﬁjnmazigheid en lokale

diversiteit aan wetten, regels en instituties. De versnippering

gebondenheid van het aanbod. Vaak is er een sterke

is een gevolg van de ‘lokalisering’: elke regio kiest zijn eigen

samenwerking met lokale partijen, de gemeenten voorop.

prioriteiten en oplossingen. Het gevolg is dat er in de ene
regio een prachtige voorziening bestaat en in de andere

c.

Ten slotte is een sterk punt ook de relatieve luwte

regio niet. De versnippering leidt evident tot tekortkomingen.

waarin het onderwijs voor risicojongeren inhoudelijk

Het aanbod is per regio lang niet altijd dekkend. Er is een

verkeert. Veel van de voortdurende vernieuwingsdrang

sterke aanbodgerichtheid. Jongeren die niet in een bepaald

in het onderwijs raakt slechts zijdelings aan het

‘hokje’ passen, worden doorgeschoven. Er is onvoldoende

onderwijs voor risicojongeren. Dat komt omdat –

afstemming, samenwerking en gemeenschappelijkheid.

zoals we hierna nog zullen toelichten – de aanpak en

Er is geen eenduidig verantwoordingskader: iedereen

werkwijze in dat onderwijs eigenlijk al jaren min of meer

is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje, maar wie is

zijn uitgekristalliseerd.

verantwoordelijk voor het geheel?
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recent de volledige leerplicht verlengd tot achttien jaar

3. Dreigend expertiseverlies

grotendeels ontbreekt en waar de tolerantie voor problemen

Als derde punt noemen we het geleidelijke verlies van

logischerwijs geringer is. Individuele docenten kampen met

expertise en vakbekwame professionals. Hiervoor merkten

dat probleem, maar ook vmbo-scholen en opleidingen in het

we op dat het aanbod voor risicojongeren een sterke

mbo. Niet zelden worden probleemgevallen doorgeschoven

overlevingsdrang heeft. In feite gaat het om een grote

om er vanaf te zijn, zonder een duidelijk perspectief voor de

groep bevlogen professionals die vanuit betrokkenheid bij

jongere zelf.

de doelgroep het werk voor deze groep voortzet binnen
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telkens wisselende kaders. Hoewel harde cijfers op dit punt

Samengevat

ontbreken, lijkt het erop dat die kern van professionals

In de jaren negentig is de lat voor het onderwijs hoger

langzaam kleiner wordt. Het wegvallen van instituties zoals

gelegd: iedereen weer samen naar school, iedereen een

het ivbo en het vormingswerk heeft ook geleid tot het

startkwaliﬁcatie. Dat streven staat op gespannen voet

wegvallen van daarop gericht(e) onderzoek en opleidingen.

met de erkenning dat er voor bepaalde doelgroepen een

De kennisbasis – zowel verkregen via onderzoek als in de

alternatief nodig is. Het gebrek aan die erkenning heeft

professionals – wordt smaller. Voor een belangrijk deel

geleid tot een bonte verzameling onderwijsvormen zonder

steunt bijvoorbeeld het aanbod voor de mbo-doelgroep op

een duidelijke visie op het geheel van het aanbod.

de generatie die destijds in het vormingswerk geschoold is.

In de praktijk blijkt het onderwijs voor risicojongeren,

Het geleidelijk uittreden van die groep, zonder dat er nieuw

ondanks die onduidelijkheid, goed in staat om zich aan

kader wordt opgeleid, betekent een ernstige bedreiging

te passen aan veranderende wet- en regelgeving. Maar

voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs voor

tegelijkertijd overheersen de problemen: verkokering,

risicojongeren. Nu biedt de rafelrand als geheel op dat punt

versnippering, verlies aan expertise en overbelasting van het

te weinig perspectief.

reguliere onderwijs.
Wat is er nodig om die rafelrand af te hechten? Hoe kan,

4. Overbelasting ‘regulier’ onderwijs

zonder de goed werkende, bestaande praktijken tekort te

Het vierde grote probleem is niet zozeer een probleem

doen, meer samenhang en continuïteit worden verkregen?

binnen de rafelrand zelf, maar daarbuiten. Omdat het

Hoe kan een duurzame voorzieningenstructuur voor

onderwijs voor risicojongeren niet optimaal georganiseerd

risicojongeren worden ingericht zonder dat dit verwordt tot

is, is er sprake van een permanente overbelasting van het

een ‘afvalbak’ van het onderwijs? Hoe kan een dergelijk

‘reguliere’ voortgezet onderwijs en mbo. Problemen treden

stelsel betaalbaar blijven?

op en moeten worden aangepakt op plaatsen waar er

Dit zijn enkele van de vragen die beantwoord moeten

onvoldoende mogelijkheden zijn, waar de deskundigheid

worden. Hierna gaan we dieper in op deze materie.

]

3. Doelgroep nader bekeken

of dreigt te halen. Dat impliceert dat hij ofwel voortijdig

De term risicojongere is en blijft een lastig begrip.

schoolverlater is/wordt ofwel in een onderwijsvorm

Enerzijds is al snel duidelijk wat ongeveer bedoeld wordt,

terechtkomt die niet gericht is op het behalen van een

anderzijds is het heel moeilijk om precies af te bakenen wat

startkwaliﬁcatie (denk bijvoorbeeld aan het praktijkonderwijs

een risicojongere is.

of aan de assistentopleidingen in het mbo).

We deﬁniëren de term ‘risico’ – waarnaar de term risicojongere

Nadrukkelijk beperken we ons tot de groep die aangewezen

verwijst – vooral vanuit een onderwijsperspectief. De

is op het onderwijs. In eerste instantie gaat het om

aanduiding risico duidt dan op het gevaar van mislukken

leerplichtigen, in tweede instantie ook om degenen

van de schoolloopbaan – in beleidstermen: het niet halen

die in het kader van de RMC-wetgeving als voortijdig

van een startkwaliﬁcatie. Het meest duidelijk komt dit tot

schoolverlater worden aangemerkt.

uitdrukking in het verschijnsel van voortijdig schoolverlaten,

Hoewel de afbakening het beeld van de doelgroep aanscherpt,

maar in feite is daaraan voorafgaand vaak al sprake van

is er nog nauwelijks sprake van een operationele deﬁnitie.

bijvoorbeeld schoolverzuim, leerachterstanden, zittenblijven

Wat zijn persoonlijke problemen en hoe zwaar, complex en

of slechte schoolresultaten.

langdurig moeten die precies zijn om binnen de deﬁnitie te

In deze studie verstaan we onder risicojongeren jongeren die:

vallen?

•

te maken hebben met een complexe, meervoudige
problematiek;

•

waaronder schoolproblemen en persoonlijke
problemen;

•

waardoor zij (feitelijk of zeer waarschijnlijk) niet in staat
zijn een startkwaliﬁcatie te behalen;

•

terwijl zij (gezien hun leeftijd) wél onderwijs moeten volgen.

De gegeven deﬁnitie of afbakening kan op punten nog
verder aangescherpt of verduidelijkt worden. Met complexe
en meervoudige problematiek is ook aangegeven dat het
gaat om moeilijk oplosbare en dus langdurige problematiek.
Met persoonlijke problemen verwijzen we naar het brede
spectrum van belemmeringen waarmee kinderen en
jongeren te maken kunnen hebben, uiteenlopend van sterk
aan het individu verbonden gedrags- of sociaal-emotionele
problemen tot kenmerken van de sociale omgeving zoals de
thuissituatie. Daarnaast wordt de ernst van de problemen
ook uitgedrukt in de mate waarin zij daardoor belemmerd
worden in hun schoolloopbaan. De belemmeringen zijn zo
groot dat de jongere daardoor geen startkwaliﬁcatie haalt
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Afbakening

Harde criteria?
In de praktijk is deze vraag naar afbakening zeer relevant,

”Enkele speciale voorzieningen
worden gedeeltelijk bevolkt door
een ‘niet-risicogroep’.”

omdat met vergelijkbare deﬁnities en criteria wordt bepaald
welke jongeren gebruik kunnen maken van bepaalde
bestaande regelingen en voorzieningen. De toegang tot het
praktijkonderwijs, de leerwegondersteuning in het vmbo en
het zmok is bijvoorbeeld op die manier geregeld. Aan de
hand van toetsbare criteria wordt vastgesteld wie binnen de
deﬁnitie valt en wie niet. Het hanteren van dergelijke ‘harde’
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criteria is echter niet zonder problemen. Voor de toelating
tot bepaalde typen van onderwijs is transparantie van de
criteria een belangrijke voorwaarde. Daarom wordt gezocht
naar objectief toetsbare maatstaven, bijvoorbeeld wat betreft
intelligentieniveau of de mate van leerachterstand. Er zijn
testen ontwikkeld waarmee getoetst kan worden of aan de
criteria wordt voldaan. Minder eenduidig is het wanneer
het gaat om criteria waarvoor geen of minder objectieve
maatstaven zijn, zoals bijvoorbeeld sociale en psychische
problematiek. Lang niet alle verschijningsvormen zijn te
vangen in testen of beoordelingslijsten. Echter ook los van
de ‘hardheid’ van de criteria is duidelijk dat elke grens die
getrokken wordt onmiddellijk ‘net-niet-gevallen’ oplevert. In
het vmbo bijvoorbeeld vormen de jongeren die net niet in
aanmerking komen voor plaatsing in het praktijkonderwijs of
zmok een aanzienlijke risicogroep.
Kenmerk van het onderwijssysteem
Het blijkt heel moeilijk te zijn om een sluitende en in de
praktijk werkbare deﬁnitie van risicojongeren te formuleren.
Het is daarom vruchtbaar om de deﬁnitiekwestie tevens
van een andere kant te benaderen: dan beschouwen we
de term risicojongere niet alleen als een kenmerk van
de jongere zelf, maar juist ook als een kenmerk van het
onderwijssysteem. In die laatste opvatting betekent de term
risicojongere: moet onderwijs volgen, maar kan dat eigenlijk
niet succesvol binnen het reguliere onderwijssysteem. De
problemen of speciale behoeften zijn zo groot of afwijkend
dat daarop binnen het reguliere onderwijssysteem geen
adequaat antwoord gegeven kan worden. Het kenmerk van
risicojongeren in het onderwijs is dat zij het beste geholpen
kunnen worden binnen een (in meer of minder mate)
speciale setting: kleinschaligheid, individuele doelen, veilige
omgeving, intensieve begeleiding, vaak praktijkgericht leren,
veel aandacht voor persoonsontwikkeling.
Zo bezien is iemand een risicojongere op het moment dat
hij of zij niet meer binnen het reguliere systeem geholpen
kan worden. De grens ligt binnen het systeem. Deze deﬁnitie

legt het beoordelingscriterium niet bij de leerling, maar bij
het onderwijssysteem. Hoe groter de zorgcapaciteit van
het onderwijs, hoe kleiner het aantal risicojongeren – en
omgekeerd.
Ook deze deﬁnitie is in de praktijk zeer relevant. Het accent
in de benadering van risicojongeren moet dan liggen bij
preventie: het vroegtijdig onderkennen en waar mogelijk
voorkomen of tijdig verminderen van problemen. Hoe beter
dat lukt, hoe minder een beroep op speciale voorzieningen
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hoeft te worden gedaan. Als alle preventieve inspanningen
maximaal zijn, dan kan met een gerust hart worden
aangenomen dat een persoon die toch doorverwezen wordt
naar een voorziening daar ook terecht naar toekomt. In het
voortgezet onderwijs wordt geprobeerd door middel van
onder meer zorgadviesteams op de scholen een natuurlijk ﬁlter
in te bouwen om problemen eerst en zo veel mogelijk in en
bij de oorspronkelijke school op te lossen. Lukt dat niet, dan
en bovenschoolse verwijzingsteams (vgl. de huidige

is een beroep mogelijk op speciale opvangvoorzieningen.

Permanente Commissies Leerlingenzorg). Deze laatste
Naar een werkende deﬁnitie

vallen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van

Twee benaderingen

het onderwijs (vo, mbo), maar opereren wel onafhankelijk

Er zijn dus twee benaderingen mogelijk. De ene benadering

van de afzonderlijke scholen en schoolbesturen.

legt de criteria bij de jongere, die zich als het ware moet

•

Er wordt permanent gebouwd aan een werkende deﬁnitie,

kwaliﬁceren voor toelating tot een voorziening. De andere

dat wil zeggen aan een zich steeds ontwikkelende set

benadering legt de criteria bij het onderwijs, dat moet

van beoordelingscriteria, die zich zowel op de jongere

aantonen dat het alles heeft gedaan om de jongere binnen

als op het onderwijs richt. Daarvoor is periodieke

reguliere kaders te begeleiden, daar niet in slaagt en dat

monitoring, evaluatie en bijstelling nodig. Die monitoring

dientengevolge deze jongere thuishoort in de speciale

en evaluatie dient er ook toe om verbeterimpulsen

voorziening.

te kunnen geven naar het onderwijssysteem en om

Aan beide benaderingen kleven bezwaren. De eerste

te bewaken dat de aantallen verwijzingen binnen de

benadering gaat uit van toelatingscriteria van instituten

kaders van betaalbaarheid blijven.

in plaats van het probleem van de jongere. De tweede

•

Door de verwijsbeslissing los te koppelen van de

benadering veronderstelt een volledig goed functionerend

toelatingscriteria van afzonderlijke voorzieningen ontstaat

en preventief werkend onderwijssysteem.

een omkering van aanbod- naar vraaggericht werken. De
vraag is niet meer of iemand wel of niet past binnen de

Benaderingen combineren

criteria voor toelating tot bijvoorbeeld het praktijkonderwijs,

De kracht voor de toekomst ligt – hoe gek dat wellicht ook

maar hoe iemand die verwezen is het beste geholpen

moge klinken – in de combinatie van beide benaderingen.

kan worden. In laatste instantie is de menselijke maat

Enige cruciale elementen binnen die benadering zijn:

doorslaggevend. Niet de institutionele kaders zijn

•

doorslaggevend, maar de menselijke ‘nood’ is bepalend.

Er wordt gewerkt met een set van basiscriteria en daarbij
horende testen, die het mogelijk maken risicojongeren

•

•

Een aanpak zoals beschreven is per deﬁnitie lokaal

te herkennen en die houvast bieden in het maken van

of regionaal en valt onder de verantwoordelijkheid

keuzes voor verwijzing en toelating.

van de gezamenlijke onderwijspartijen. De huidige

De feitelijke verwijzing en toelating is in handen van

samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs

de samenwerkende onderwijspartijen. Er is sprake

lijken hiervoor op dit moment het beste aangrijpingspunt

van schoolgebonden zorgadviesteams (waarin school

te bieden, mits er een manier gevonden wordt om

en onder meer jeugdhulpverlening samenwerken)

daaraan ook (het havo/vwo en) het mbo te verbinden.

]

4. Doel en aanpak
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Wat is het doel?

komen. Door verschillende maatregelen is de speelruimte

Wel – niet een startkwaliﬁcatie

voor die groep de laatste tien jaar kleiner geworden (denk

Zoals hiervoor is betoogd, is een belangrijke vraag wat nu

aan de vijfjarenmaatregel in het vmbo met als gevolg een

het doel van de onderwijsvoorzieningen voor risicojongeren

vergrote ongediplomeerde doorstroom naar het mbo;

is. Gaat het om doorstroom naar vervolgonderwijs, om de

denk ook aan het verdwijnen van O&S). Recent wordt er

startkwaliﬁcatie, om toeleiding naar werk of om persoonlijke

weer geëxperimenteerd met een zogenaamd tussenjaar.

vorming? Op die vraag is natuurlijk geen eenduidig antwoord

Nu komt deze ‘niet-risicogroep’ terecht in hetzelfde soort

mogelijk. Dat hangt immers af van de individuele situatie.

voorzieningen als jongeren voor wie de startkwaliﬁcatie

Toch is die vraag wel degelijk relevant als we het bekijken

waarschijnlijk niet haalbaar is. Daarmee legt de eerste groep

vanuit de voorzieningen zelf.

als het ware een (minder gewenste) claim op voorzieningen

In de deﬁnitie die we hebben gegeven, leggen we de

die eigenlijk de laatste mogelijkheid (en strohalm) vormen

bepaling van wat een risicojongere is gedeeltelijk bij het

voor de tweede groep. Dat is het meest duidelijk zichtbaar

onderwijs zelf: iemand die niet in het reguliere onderwijs

bij de AKA-opleidingen en in mindere mate bij de

geholpen kan worden. Ruwweg gaat het om twee

beroepsgerichte assistentopleidingen, maar het doet zich

categorieën: (a) een groep die met extra ondersteuning

ook voor bij de leerwerktrajecten in het vmbo. Het gevolg is

wél een startkwaliﬁcatie kan behalen, en (b) een groep

dat de AKA-opleidingen zich meer richten op doorstroom

die ook met extra ondersteuning waarschijnlijk niet de

naar vervolgonderwijs en relatief minder op samenwerking

startkwaliﬁcatie kan halen.

met het bedrijfsleven.

Als we bijvoorbeeld kijken naar de huidige AKA-opleiding,

Het is effectiever om onderscheid te maken tussen enerzijds

dan zien we beide categorieën duidelijk terug. Voor een

doorstroom- en schakelvoorzieningen, die gericht zijn op

deel van de AKA-deelnemers is deze assistentopleiding een

vervolgonderwijs en startkwaliﬁcatie; én anderzijds eind-

schakel- of overbruggingsjaar, waarin zij zich oriënteren,

onderwijs dat niet gericht is op doorstroom en startkwaliﬁcatie.

waarin zij leer- en ontwikkelingsachterstand inlopen en
waarin zij voorbereid worden op een vervolgopleiding –
veelal op mbo-niveau 2. Voor een ander deel is de AKAopleiding eindonderwijs: deelnemers bereiden zich voor
op werk en op het functioneren in de maatschappij in het
algemeen.
Tussen beide categorieën is geen haarscherpe grens te
trekken. Toch is het onderscheid wel van betekenis. Voor
de aanpak met de jongeren is het wezenlijk te bepalen wat
het doel is: zijn de instroomeisen van de vervolgopleiding
bepalend of de instroomeisen van de arbeidsmarkt? Het is
evident dat het dan gaat om verschillende perspectieven.
Doorstroomonderwijs naast eindonderwijs
Er is een grote groep jongeren in het onderwijs die extra
tijd en ruimte nodig heeft om tot de startkwaliﬁcatie te

Het doorstroom- en schakelaanbod moet zo dicht mogelijk

begeleiding, (e) een kleinschalige setting, (f) een ﬂexibele

tegen – of beter zelfs binnen – het ‘reguliere’ onderwijs

aanpak binnen een duidelijke structuur, (g) vaak nadruk op

worden gepositioneerd; dat aanbod heeft een sterk preventief

praktische leer- en werkvormen, en (h) voor een deel accent

karakter. Naarmate begeleiding en coaching, studie- en

op arbeidsmarkt en werk.

beroepskeuzeprocessen en individuele programma’s in het

Afhankelijk van de groep of de individuele jongeren

reguliere onderwijs beter worden, neemt de behoefte aan dit

daarbinnen kan het accent meer of minder op het ene of

soort schakelvoorzieningen af: het reguliere onderwijs wordt

andere kenmerk liggen. Veel initiatieven voor de doelgroep

dan adaptiever of ‘passender’ voor (alle) jongeren.

zijn echter aan de hand van de genoemde kenmerken te

Daarnaast dient het eindonderwijs ‘onder’ het

beschrijven.

uitgebouwd te worden. Dat kan alleen als voor de risicogroep

Iets nieuws of het bestaande doorontwikkelen?

het doel van de startkwaliﬁcatie als ijkpunt wordt losgelaten

In de recente discussies over de juiste aanpak voor de

en gekozen wordt voor individueel bepaalde doelen; en

doelgroep spelen enige waardevolle noties een rol. Deze

waarbij resultaten op het moment van schoolverlaten

geven aan op welke punten de aandacht zich de komende

worden neergelegd in dossioma’s (portfolio-diploma). Dat

jaren zou moeten richten.

laat overigens onverlet dat in individuele gevallen er altijd de
mogelijkheid moet zijn/blijven om op- of door te stromen.

•

Het moet er niet om gaan telkens weer nieuwe
aanpakken te ontwikkelen, maar om het organiseren en

Wat is de aanpak?

toepassen van bewezen werkzame aanpakken.

Als het gaat om de aanpak die past bij de doelgroep

De aandacht (subsidie, projecten, beleid) is nog te zeer

risicojongeren, dan doet zich een merkwaardig verschijnsel

gericht op innovatie van de aanpak en te weinig op

voor. Bij oppervlakkige beschouwing lijkt het alsof de juiste

implementatie, consolidatie en uitbouw.

aanpak nog ontdekt moet worden. Er is een permanente

•

Er is zicht op een soort standaardpakket van werkzame

stroom van experimenten, projecten, good practices,

kenmerken in de aanpak (hiervoor benoemd). Dat

innovaties, die allemaal lijken te zoeken naar de juiste

standaardpakket kent variaties per doelgroep. Er moet

aanpak. Wie echter beter kijkt en het oor te luisteren legt bij

meer – ook wetenschappelijk onderbouwde – kennis

de professionals die werken met de doelgroep, stelt vast dat

komen over differentiatiemogelijkheden gekoppeld aan

de aanpak eigenlijk al wel bekend is. De stroom aan nieuwe

bepaalde behoeften of kenmerken van de doelgroep.

initiatieven lijkt eerder ingegeven door de benutting van

Nu is die kennis nog onderontwikkeld of versnipperd

telkens nieuwe (subsidie)kansen, dan door het daadwerkelijk

aanwezig in verschillende onderwijstypen.

ontbreken van zicht op een effectieve werkwijze.

•

Er moet aandacht komen voor het schaalprobleem. Veel
aanpakken werken goed in een (uiterst) kleine setting, maar
de totale kwantitatieve omvang van de problematiek
vraagt om een betrekkelijk grote opvangcapaciteit. Veel

”Een onjuist perspectief: jongeren
zijn passanten die al dan niet
passen binnen het raamwerk
van bestaande instellingen.”

kleinschalige aanpakken houden zich niet bezig met de
vraag van opschaling. Grote capaciteit moet gekoppeld
worden aan kleinschalige uitvoering.
•

Er moet meer en beter aandacht komen voor de
professionals die werken met de doelgroep. Gedacht
moet worden aan: onderzoek en (postinitiële) opleiding,
uitwisseling en samenwerking, kennisdeling.

Uiteindelijk zou het mogelijk moeten worden per regio
Karakteristiek van de aanpak

(of lokaal gebied) een dekkend voorzieningenaanbod te

In de kern gaat het bij de aanpak om: (a) individueel

creëren, dat in staat is gedifferentieerd in te spelen op de

bepaalde leerdoelen, (b) individuele programma’s, (c) een

vragen en behoeften van de doelgroep. De toolkit waarmee

sterke nadruk op persoonlijke ontwikkeling, (d) intensieve

gewerkt wordt, moet professioneel geborgd zijn.
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startkwaliﬁcatieniveau als zodanig erkend, onderbouwd en

]

5. Organisatie
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”Om een totaalaanpak voor
risicojongeren uit te ontwikkelen
en te implementeren kost geen
jaren – in decennia dient men
te denken.”
Het grootste probleem in het huidige aanbod voor de

Aan de andere kant staan de pleitbezorgers van oplossingen

doelgroep van risicojongeren is het ontbreken van

binnen de bestaande kaders. Veelal hechten zij meer geloof

eenheid. Deze verdeeldheid – zowel wat betreft instituties

aan regionaal vormgegeven oplossingen, waarin – als dat

(verkokering), regio’s (versnippering) als continuïteit

nodig is – de grens van wat mogelijk is, wordt opgezocht.

(tijdelijke projecten) – biedt onvoldoende mogelijkheden om

Feitelijk is de afgelopen tien jaar de tweede stroming

de behoeften van de doelgroep centraal te stellen en om het

dominant geweest. Tegelijkertijd zijn er juist ook in die

aanbod dekkend te maken. Een betere organisatie dient dat

periode enkele landelijke wets- en structuurwijzigingen

te bewerkstelligen. Het is duidelijk waarom dit deel van de

doorgevoerd.

problematiek zeer weerbarstig is: het aanbod is verspreid
over verschillende instellingen met eigen ﬁnanciering, wet-/

Vraagstukken

regelgeving, tradities en culturen. En de discussie over

Wat zijn nu de belangrijkste organisatorische vraagstukken

meer samenhang in het aanbod strandt vervolgens al snel

en langs welke weg – systeemverandering of regionaal

op de constatering dat de wet- en regelgeving te grote

maatwerk – zouden die het beste opgepakt kunnen worden?

beperkingen oplevert. Een vicieuze cirkel?
Vraaggerichte aanpak
Twee stromingen

De eerste grote uitdaging is de omschakeling van een aanbod-

Aan de ene kant van het spectrum staan degenen die

gerichte naar een vraaggerichte aanpak.

pleiten voor een herziening van het onderwijsstelsel, zodanig

Nu is het aanbod sterk bepaald door de instituties. De jongeren

dat structurele beperkingen weggenomen worden. Gedacht

zijn voor de instellingen ‘passanten’, die wel of niet passen

moet dan worden aan de scheiding tussen vmbo en mbo,

binnen het raamwerk van de bestaande instituties.

de positie van het praktijkonderwijs, de inkadering van de

Verlaat een jongere een instelling, dan is de bemoeienis

assistentopleidingen binnen de kwaliﬁcatiestructuur van het

snel beëindigd. In het beste geval is er sprake van een

mbo, de scheiding tussen vmbo en havo/vwo als het gaat

ketenaanpak, waarbij de achter elkaar geschakelde

om risicojongeren.

voorzieningen informatie doorgeven en zorgen voor een

‘warme overdracht’. Ook dan echter staan de schakels van

Denken vanuit een langetermijnperspectief

de keten op zichzelf en vormen de schakels de maat. Niet

Er moet continuïteit komen in de benadering, organisatie en

de jongere.

aanpak. De vernieuwingscyclus is vaak slechts enkele jaren,

Draaien we het perspectief en nemen we de loopbaan of

terwijl er eerder decennia nodig zijn om een totaalaanpak

levensloop van de jongere als uitgangspunt, dan zijn de

uit te ontwikkelen en effectief te implementeren.

instellingen waarop een beroep gedaan dient te worden
Tweesporenbeleid

perspectief wordt een probleem niet bepaald of gedeﬁnieerd

Om deze vraagstukken enigszins op te kunnen lossen is

in termen van één instelling (de school bijvoorbeeld), maar

een tweesporenbeleid gewenst. Regionaal wordt aangepakt

door de situatie van het individu. Voor het individu kan een

wat regionaal uitstekend kan. Bovenregionaal en/of landelijk

scholings- en begeleidingstraject wenselijk zijn dat over de

wordt aangepakt wat alleen adequaat op dat niveau kan

grens van onderwijstypen heen loopt, dat onderwijs, werken

worden bewerkstelligd, dus wat niet aan het eventuele eigen

en wonen omhelst, of dat vanuit het onderwijs doorloopt

initiatief en de bereidwilligheid van regionale/lokale partijen

in de arbeidsperiode. Om die omslag te kunnen realiseren

kan worden overgelaten.

is het nodig dat er een onafhankelijke diagnostiek komt,
dat wil zeggen: dat los van de instituties bepaald wordt wat

Regionale aanpak

een jongere voor behoeften en mogelijkheden heeft. En dat

Voor een deel van de vraagstukken zijn regionaal uitstekend

vervolgens wordt gekeken waar een passend aanbod kan

functionerende oplossingen denkbaar en ten dele ook al

worden gevonden of gerealiseerd.

in uitvoering. Waar partners regionaal overeenstemming
hebben over hun doelen en zich bereid tonen te investeren,

Toegankelijkheid van voorzieningen

daar wordt een groot deel van de ombuiging gerealiseerd

De toegang tot de voorzieningen is een belangrijke sleutel tot

die hiervoor is aangegeven. Het blijkt dan in de praktijk

succes. Onafhankelijke, niet-bureaucratische en kwalitatief

dat wet- en regelgeving niet altijd de eerste of belangrijkste

hoogstaande diagnostiek en verwijzing moeten zorgen voor

belemmering vormen. Vaak kost het wel meer moeite om

een goede allocatie van de jongeren. Tegelijk vormt de

gezamenlijke doelen te formuleren, binnen de afzonderlijke

diagnostiek- en verwijzingsfunctie de toegangspoort tot de

organisaties draagvlak en commitment te krijgen voor

relatief dure voorzieningen. Die poort moet een voortdurende

vergaande samenwerking en om afspraken regionaal ook

tegendruk geven naar het reguliere onderwijs om preventief

daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. Wet- en regelgeving

problemen op te lossen. Er zijn regionaal goede ervaringen

spelen daarin wel een rol, maar niet de grootste.

opgedaan met dergelijke vormen. De schoolgebonden

Een aantal aspecten kán ook alleen maar regionaal of lokaal

zorgadviesteams en de bovenschoolse Permanente

worden opgelost. Dat geldt bijvoorbeeld, zoals we zagen,

Commissies Leerlingenzorg spelen daarin een belangrijke rol.

voor de diagnostiek en verwijzing. Het geldt ook voor de
feitelijke realisatie van oplossingen: wat gaan we doen voor

Bekostiging

persoon A, wie neemt het voortouw, wie zorgt voor een

Er moet een oplossing gevonden worden voor het

programma, wie bewaakt de voortgang?

bekostigingsvraagstuk. Het gehele aanbod kent verschillende
typen onderwijs en opvang met zeer uiteenlopende niveaus

Grenzen regionale aanpak

van bekostiging. De kerncijfers van het ministerie van

Tegelijkertijd stuit de regionale aanpak op grenzen. Die grenzen

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geven aan dat

liggen niet zozeer binnen de regio, maar binnen de

voor een vso-leerling jaarlijks gemiddeld € 18.400,- wordt

regionale aanpak op zich. Wat gebeurt er als partijen in de

uitgegeven, voor een leerling in het praktijkonderwijs/lwoo bijna

regio elkaar niet vinden? Als er andere, grotere problemen

€ 8.000,- minder en voor de ‘speciale’ voorzieningen in vmbo

zijn dan de aanpak voor risicojongeren die samenwerking

(bijvoorbeeld leerwerktrajecten) en mbo een nog lager bedrag.

belemmeren? Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor

Het principe ‘geld volgt leerling’ zou een deel van de

het feit of er in een regio samengewerkt wordt? Kan het zo

problemen kunnen oplossen, maar zal op problemen

zijn dat in de ene regio er wel een goed aanbod is en in

stuiten wanneer binnen de bestaande regelgeving de

de andere regio niet? Wie is er verantwoordelijk voor dat er

rechtmatigheid in het geding is.

overal in het land een deugdelijk aanbod is?
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als het ware welkome ‘passanten’ voor de jongere. In dat

Het antwoord op deze vragen wijst enerzijds naar een

met vmbo en mbo. De te ontwerpen ruime wijze van

regio-overstijgende verantwoordelijkheid die primair bij

bekostiging moet de te grote verschillen in bekostiging

de landelijke overheid ligt en anderzijds binnen de regio

van onderwijs aan risicojongeren binnen de speciale

naar een partijoverstijgende verantwoordelijkheid. Hier ligt

voorzieningen in elk geval drastisch terugdringen.

dan ook een belangrijke reden om wél een gedeeltelijke

Die totaalbenadering is op dit moment gedeeltelijk

aanpassing van het stelsel te overwegen en een wettelijk

gerealiseerd, en gedeeltelijk niet.

kader te creëren. In dat wettelijk kader dient ten minste een
drietal elementen te zijn uitgewerkt:

•

Er wordt een toezichtkader vastgelegd, zodat er
kwaliteitstoetsing mogelijk is en eveneens wordt er
permanent gewerkt aan een opschuivend meer jaren
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•

De verantwoordelijken voor een regionale aanpak

omvattend ontwikkelingskader waarin de problematiek

worden benoemd, waaronder het regelen van de

van risicojongeren in het onderwijs wordt erkend en

regiefunctie.

voor de lange termijn als doel wordt vastgelegd.

Enerzijds hebben we er al op gewezen dat

•

samenwerkende onderwijspartijen verantwoordelijk

Voor een deel wordt met ‘passend onderwijs’ eveneens aan

zijn voor diagnose, verwijzing en toelating. Alle scholen

de bedoelde problematiek gewerkt: voor elke (leerplichtige)

(vso – pro – vo/vmbo – mbo) dienen daar een rol in

jongere dient er een ‘passend’ onderwijsaanbod te zijn

te spelen: ‘niemand mag nee zeggen’. Om dit laatste

of gecreëerd te worden; de onderwijspartijen in casu

echt van de grond te krijgen is een onafhankelijke

de schoolbesturen in de regio zijn of worden daarvoor

regioregisseur met doorzettingsmacht gewenst. De

vanaf 2011 verantwoordelijk. Daarnaast blijft het van

behapbare schaal waarop die regioregie gestalte zou

belang, zoals we hiervoor hebben aangeduid, om de

kunnen krijgen, kan (min of meer) samenvallen met de

regie over onderwijs aan risicojongeren niet uitsluitend

gemeente-overstijgende RMC-regio’s.

te leggen bij de schoolbesturen: een aan te wijzen

In de gehele aanpak van risicojongeren speelt naast

onafhankelijke regioregisseur dient ertoe bij te dragen dat

het onderwijs ook de hulpverlening in brede zin een

alle onderwijspartijen gezamenlijk een dekkend aanbod

grote rol. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij het

realiseren. En voor de landelijke overheid verdient het

onderwijs, maar samenwerking met de hulpverlening

aanbeveling om een enigszins minder afstandelijke

(zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk) is noodzakelijk.

positie in te nemen ten aanzien van dit vraagstuk, zich

Daarom strekt de regieverantwoordelijkheid zich ook uit

uitend in onder meer: regelen van de regioregie; ontwerp

tot deze partijen in de regio.

van ontwikkelingskader en toezichtkader met het ‘veld’;

De ﬁnanciële en wettelijke voorwaarden worden

opnieuw doordenken van een effectief en efﬁciënt

vastgelegd om regionale aanpakken te ontwikkelen en

bekostigingsstramien.

duurzaam uit te voeren.
Hiervoor hebben we er al op gewezen dat het
principe ‘geld volgt leerling’ een adequaat
bekostigingsinstrument kan zijn. Dan zullen daartoe
wettelijke belemmeringen moeten worden opgeruimd.
Een andere benadering behelst een drieslag in de
bekostiging: naast reguliere instroombekostiging
voor ‘reguliere’ trajecten (vmbo, mbo-2) een opslag
voor (leerweg)ondersteunende en/of voorbereidende
activiteiten in ten minste vmbo-basisberoepsgerichte
leerweg en mbo-2, zodat meer leerlingen in de reguliere
trajecten kunnen worden opgevangen. En daarnaast
het vaststellen van een ﬁnanciële bandbreedte
per deelnemer voor voortgezet speciaal onderwijs,
praktijkonderwijs en assistentopleidingen als ‘speciale
voorzieningen voor risicogroepen’ die verbonden zijn

]

6. Werken zonder startkwaliﬁcatie

startkwaliﬁcatie, van de jongeren die geen startkwaliﬁcatie

Er rust in Nederland een zeker taboe op werken zonder

(kunnen) halen en van het laag- en ongeschoolde werk op

startkwaliﬁcatie voor jongeren. Om de urgentie van de

de arbeidsmarkt. En daarbinnen wordt dan nog eens een

startkwaliﬁcatie te onderstrepen wordt ononderbroken

onderscheid gemaakt tussen hen die wel en die niet een

gehamerd op het belang van de startkwaliﬁcatie voor de

mbo-1-diploma (kunnen) halen.

toekomstige arbeidsloopbaan. Voor het individu is de
startkwaliﬁcatie noodzakelijk om een goede positie op de

Een gedifferentieerd startkwaliﬁcatiebegrip

arbeidsmarkt te verkrijgen. Voor de samenleving is de

De Raad voor Werk en Inkomen heeft een belangrijke aanzet

startkwaliﬁcatie noodzaak om aan de vraag naar steeds

gegeven om met een meer gedifferentieerd startkwaliﬁcatie-

hoger opgeleide werknemers te voldoen. Op die manier

begrip te gaan werken. Continue arbeidsmarktmonitoring

motiveren we zowel de leerlingen als de scholen.

zou moeten aangeven hoe onderwijs en arbeid ‘onder’ het

Het is echter maar de halve waarheid.

startkwaliﬁcatieniveau beter op elkaar kunnen aansluiten, en
waar kansen liggen in het lokale bedrijfsleven, branches en

De waarde van de startkwaliﬁcatie ligt veel genuanceerder.

bedrijfstakken. Onderwijsvormen, zoals het praktijkonderwijs

Voor tal van branches en beroepen bestaat (ook) een

en de assistentopleidingen in het mbo hebben daarmee

lager entreeniveau en kan werk worden gevonden zonder

reeds veel ervaring. Bij de bedoelde monitoring kunnen

een startkwaliﬁcatie: minimaal mbo 2-niveau is niet altijd

bijvoorbeeld het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs,

noodzakelijk. Circa vijftien procent van de schoolverlaters

het mbo en de kenniscentra worden betrokken.

die aan het werk gaan in diverse branches, heeft een

Zij identiﬁceren permanent kansrijke programma’s i.c.

vmbo- of mbo-1-diploma. En daarnaast: tevens mét een

startkwaliﬁcaties per sector of branche voor de ‘onderkant’

startkwaliﬁcatie is het vinden van werk niet altijd zeker; dat

van de arbeidsmarkt, werken deze zeer globaal uit en slaan

hangt ook af van de opleidingsrichting.

ze op in een gezamenlijke landelijke database (website).

Maatschappelijk gezien is er een vrij grote, wel enigszins

De scholen die werken met risicojongeren kunnen deze

afnemende vraag naar laaggeschoolde werknemers. Nu

informatie gebruiken als inspiratiebron voor de vormgeving

worden die banen nog grotendeels opgevuld door oudere

en inrichting van hun arbeidsgericht onderwijs.

werknemers, die vroeger relatief weinig school hebben
genoten. Wanneer de komende jaren die generatie uittreedt,

Nieuwe deﬁniëring van niveau 1

zal er een vervangingsvraag ontstaan – juist ook voor laag-

Er dient overwogen – zo al niet aanbevolen – te worden

en ongeschoold werk.

om de AKA-opleidingen uit de structuur van kwaliﬁcaties
met vooraf gedeﬁnieerde niveaus en inhouden te halen;

Positieve en negatieve effecten

en de beroepsgerichte assistentopleidingen wezenlijk

Aan de ene kant is gebleken dat het pleidooi voor de start-

onderdeel te laten zijn van verwante mbo-2-opleidingen.

kwaliﬁcatie positieve effecten heeft gehad. Het bewustzijn om

Waar in het mbo, het praktijkonderwijs en waar mogelijk

een beroepsopleiding te gaan volgen is vergroot. Het besef

het speciaal onderwijs gewerkt wordt met op het individu

is toegenomen dat hoge uitvalcijfers niet acceptabel zijn. En

toegesneden, arbeidsgerichte trajecten en programma’s

in het algemeen heeft men de lat voor zichzelf hoger gelegd.

die onder het startkwaliﬁcatieniveau liggen, is per deﬁnitie

De andere kant van de medaille is echter de onderwaarde-

sprake van niveau 1 als eindonderwijs (immers een lager

ring van de onderwijssoorten die niet opleiden tot een

niveaugetal bestaat niet!). Dat niveau en daarmee de
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Startkwaliﬁcatie: een goede norm?
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brede assistentopleidingen (AKA) dienen niet slechts met

De werknemer en werkgever of arbeidsvoorziening zijn

het mbo verbonden te worden: deze worden volledig vrij

dan aan zet. Het is begrijpelijk, maar vanuit het oogpunt

gegeven om aan te bieden in de speciale voorzieningen

van de risicojongere bezien onlogisch en ongewenst.

voor risicojongeren. Dergelijke programma’s kunnen naast

Het dient op regionaal niveau te gaan om een gezamenlijke

persoonsvorming en het leren van elementaire sociale

verantwoordelijkheid van (gemeentelijke) overheid, onderwijs

en cognitieve basisvaardigheden bestaan uit onderdelen

(nazorg) en arbeidsmarktpartijen. Er zouden afspraken en

van reguliere beroepsopleidingen, branchecursussen,

arrangementen moeten komen die jongeren ondersteunen op

werkervaring in het lokale bedrijfsleven en dergelijke. In

het moment dat zij te kennen geven – als laaggeschoolde –

een dossioma wordt door de onderwijsaanbieder voor de

te willen gaan werken. Twee instrumenten die we hierna

buitenwereld herkenbaar en beknopt aangegeven wat de

benoemen, zouden hierbij een rol kunnen spelen:

deelnemer geleerd heeft en kan.
• Dat kan door een persoonlijke coach aan een jongere te
Overstap school - werk

koppelen op het moment dat het onderwijs verlaten wordt.

De overstap van school naar werk vindt geleidelijk plaats. Tijdens

Op hem of haar kan een beroep worden gedaan wat betreft

de looptijd van programma’s voor risicojongeren wordt een

vraagstukken rondom (het vinden van) werk, inkomen,

steeds iets meer toenemend beroep gedaan op lokale bedrijven

wonen, en dergelijke. Een persoonlijke coach die tevens waar

om leerplaatsen voor deze jongeren beschikbaar te stellen.

nodig optreedt als case manager wanneer ook andere hulp-

Per situatie van de jongere kan dit zijn vorm krijgen, zo nodig

of dienstverleningsinstanties ingeschakeld moeten worden.

met behulp van een jobcoach die bijvoorbeeld vanuit preventie-

In het als eloquent te boek staande Engelse jeugdbeleid zijn

overwegingen geﬁnancierd kan worden met CWI/UWV-gelden.

zeer goede ervaringen opgedaan met ‘personal advisers’ voor

Op het moment dat volledig de overstap wordt gemaakt,

risicojongeren, de zogenaamde NEETs (= Not in Education,

doen zich idealiter een aantal mogelijkheden voor. Bij

Employment or Training). Met de introductie van de ‘personal

voorkeur is sprake van een reguliere baan onder de normale

adviser’ realiseerde men in Engeland binnen twee jaar een

arbeidsvoorwaarden. Het is ook mogelijk om tijdelijk, gedurende

vermindering van het aantal NEETs van ruim twintig procent.

de inwerkperiode, te werken met een jobcoach. Daarnaast

• Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen door een via CWI/UWV-

zou het instrument van loonsuppletie ingezet kunnen

gelden doorbetaald educatief verlof mogelijk te maken

worden bij een reguliere baan, indien de verdiencapaciteit

voor pakweg ten hoogste tien procent van een volledige

relatief laag is. Dat is zowel voor de jongere (‘erbij horen’)

werkweek gedurende een aantal jaren. Financiering via

als de uitkeringsinstantie altijd nog beter dan volledig te zijn

het gemeentelijk ‘participatiebudget’ is eveneens een

aangewezen op een uitkering, bijvoorbeeld via de Wajong-

optie. Natuurlijk zou eerst in een aantal regio’s met een

regeling. Naast reguliere banen dient voor de zwaardere gevallen

dergelijk arrangement geëxperimenteerd kunnen worden

binnen de risicogroep gedacht te worden aan gesubsidieerde

om de effectiviteit ervan vast te kunnen stellen. Wanneer

arbeid en/of het werken in een beschermde werkomgeving met

een jongere van deze faciliteit gebruik wenst te maken dan

voldoende begeleiding. Om dergelijke overgangen effectief te

zitten daar ook enige verplichtingen aan vast. Dat educatief

laten zijn, zullen de speciale voorzieningen voor risicojongeren

verlof wordt volledig vraaggericht ingevuld. De vragen van

intensief contact moeten leggen met de Centra voor Werk en

de jongeren zijn uitgangspunt en niet het aanbod en de

Inkomen en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen.

normen van onderwijsaanbieders. Dan kan het gaan om

De eerdergenoemde regioregisseur kan hier zo nodig voor de

het bijhouden van de geleerde basisvaardigheden zodat

onderwijspartijen bundelend optreden.

deze niet verdampen, om nieuwe kennis opdoen en het
eventueel behalen van relevante branchecertiﬁcaten,

Een leven lang leren?

om werkervaringen uitwisselen, om EVC-achtige

Het leren stopt niet als iemand de school heeft verlaten. Het is

aangelegenheden, en dergelijke. Een dergelijk verlof kan

een open deur. Toch zijn er maar heel weinig initiatieven die het

mogelijkerwijs bijdragen aan het behouden van werk en is in

leren op de werkplek ná de school ondersteunen en stimuleren.

dat geval mede op te vatten als een preventieve maatregel. Het

Ook hier ligt de verdeelde verantwoordelijkheid weer aan ten

is aan de jongeren zelf of ze al dan niet doorlopend of tijdelijk

grondslag. Op het moment dat een jongere het onderwijs verlaat

in bepaalde periodes van een dergelijke faciliteit gebruik willen

en gaat werken, eindigt de betrokkenheid van het onderwijs.

maken. Het is geen verplichting, want dat helpt niet.

]

7. Alles op een rij

risicojongeren.

5. De samenwerkende onderwijspartijen binnen de regio
– voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs – zijn er verantwoordelijk

1. Denk vanuit de individuele behoeften van jongeren.

voor dat elke risicojongere op een goede onderwijsplek
terechtkomt. Een onafhankelijke regioregisseur

2. Ga uit van wat jongeren wel zouden kunnen.

bevordert die samenwerking en dwingt deze zo nodig
af.

3. Erken dat er volwaardig onderwijs noodzakelijk is voor
jongeren die de startkwaliﬁcatie niet kunnen halen.
6. De overheid draagt er zorg voor dat er een wettelijk
De volgende acties zijn belangrijk om de rafelrand van het

kader komt waarin samenwerking, regioregie,

onderwijs af te hechten.

bekostiging en een inhoudelijk toezichtkader en
ontwikkelingskader worden geregeld. Doel van dit kader

1. Het onderwijs voor risicojongeren dient beperkt

is het realiseren van een dekkend aanbod van speciale

toegankelijk te zijn. Daartoe dient een systeem van

voorzieningen voor risicojongeren dat zich verder kan

diagnose, verwijzing en toelating – dat recht doet aan

ontwikkelen in samenspraak met alle onderwijspartijen

de menselijke maat – op regionaal niveau permanent te

in een regio.

worden onderhouden.

2. De gewenste inhoudelijke aanpak binnen het onderwijs
voor risicojongeren is min of meer uitgekristalliseerd.
Doorontwikkeling en verdere implementatie is het motto
voor de toekomst.

3. Het onderwijs voor risicojongeren is primair
eindonderwijs waarbij de overstap naar arbeid voorop
staat. Onderwijspartijen zullen dan ook verbindingen
moeten leggen met het lokale bedrijfsleven.

4. Op het moment dat risicojongeren het onderwijs
verlaten, dient er voor hen een faciliteit te zijn die de
jongere verder ondersteunt en die verder leren kan
bevorderen.
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Drie uitgangspunten zijn van belang voor het onderwijs aan

]

Bijlage

In zes regio’s zijn gesprekken met betrokkenen bij het vraagstuk van

AKA

Arbeidsmarktgekwaliﬁceerd assistent

de ‘rafelrand’ gevoerd, waarbij een eerdere versie van deze publicatie

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

is besproken.

Ecbo

Expertisecentrum Beroepsonderwijs

EVC

Erkenning van eerder verworven competenties

Regio West-Brabant: dhr. K. Luysterburg (roc),

Ivbo

Individueel voorbereidend beroepsonderwijs

dhr. J. Dekkers (vmbo), mw. S. Vingerhoed (REC-4),

KBA

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt

dhr. R. Boons (praktijkonderwijs), dhr. J. van der Linden

Lom

Leer- en opvoedingsmoeilijkheden

(Samenwerkingsverband VO) en mw. J. Wassenberg

Lwoo

Leerwegondersteunend onderwijs

(leerplichtzaken).

LWR

Landelijk Werkverband Risicojongeren

Regio Groningen: de heren F. Broeders, A. de Ridder en

Mbo

Middelbaar beroepsonderwijs

L. Rutten (roc), dhr. D. Bruin (vmbo), de heren H. Blaauw en

Mlk

Moeilijk lerende kinderen

T. van Kesteren (REC-4), dhr. R. Appelhof (praktijkonderwijs),

NEET

Not in Education, Employment or Training

mw. M. Belhaj (RMC) en dhr. B. Zielstra (‘ambassadeur’

O&S

Oriënteren en schakelen

praktijkonderwijs/REC in het RBO).

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Regio ’s-Hertogenbosch: mw. M. Randoe (roc), de heren

OPDC

Orthopedagogisch en didactisch centrum

W. Ketelaars en N. Papavoine (REC-4) en mw. H. Wibbelink (RMC).

Pro

Praktijkonderwijs

Regio Enschede: mw. M. Kroeze (roc), dhr. J. Erren

REC’s

Regionale expertisecentra

(praktijkonderwijs), mw. I. Kleine en mw. A. Hofman (RMC).

RMC

Regionaal meld- en coördinatiepunt

Regio De Friesche Wouden: mw. P. de Jong en dhr. A. Veldman

Roc

Regionaal opleidingencentrum

(roc), dhr. T. Stobbe (REC-4), dhr. R. Bakker (praktijkonderwijs),

RWI

Raad voor Werk en Inkomen

dhr. R. Eising en mw. A. van Baar (Samenwerkingsverband VO)

Vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

en mw. K. Kooijman (RMC).

Vo

Voortgezet onderwijs

Regio Amsterdam: mw. I. in het Veld (roc/praktijkonderwijs),

Vso

Voortgezet speciaal onderwijs

mw. K. Busink (roc), mw. M. Pel en mw. K. Wiegerinck (REC-4),

Vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

dhr. F. Otto (Samenwerkingsverband VO), mw. M. van Toor

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

(leerplichtzaken) en mw. R. ten Hoorn (RMC).

WSNS

Weer Samen Naar School

Zmok

Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

]
20

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bijlage

Gesprekpartners

Gebruikte afkortingen

En daarnaast met een delegatie van het Landelijk Werkverband
Risicojongeren (LWR): mw. E. Pastoor. mw. M. Kroeze en de heren
F. Coppejans en G. van Bezooijen.

In drie regio’s zijn groepsinterviews afgenomen door mw. E. van Dam
(KBA) of mw. J. Huisman (CINOP Expertisecentrum) met enerzijds docenten
en anderzijds onderwijsdeelnemers: in de regio Twente met drie
docenten en zes deelnemers (AKA-opleiding ROC Twente), in de regio

*

Colofon

De rafelrand van het beroepsonderwijs: afhechten!
Ton Eimers en Karel Visser, Januari 2009
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Postbus 1585, 5200 BP ‘s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch met drie docenten en drie jongeren (AKA-opleiding

T 073 687 25 00

Koning Willem I College) en in de regio Friesland met twee docenten en drie

www.ecbo.nl

leerlingen van het praktijkonderwijs (Singelland De Venen – Drachten).

Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan.

