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Het PSSP-team

• Janneke Metselaar – lector Zorg voor Jeugd NHL Stenden

• Els Evenboer – postdoc Jeugdhulp Friesland & UMCG

• Rynke Douwes – docent/onderzoeker NHL Stenden

• Irene Krediet – docent/onderzoeker NHL Stenden

• Liesbeth Buijs – teamleider School als Werkplaats (SAW)

• Alef Sies – jongerenwerker WELLZO en SAW

• Lex van Dongen – jongerenwerker WELLZO en SAW

• Studenten (MBO/HBO)

• Docenten, coaches, SAWers



School als Werkplaats (SAW)

• Vanaf 2010 op het Friesland College 

• Terugdringen van voortijdig schoolverlaten op het MBO

• Generalisten op school, specialisten binnen het SAW-team

• Snelle/korte lijnen en zorg op maat

• PSSP gericht op doorontwikkeling SAW



Friesland College – School als Werkplaats

https://www.youtube.com/watch?v=EQNWFGvjVeo

https://www.youtube.com/watch?v=EfToS6MmKyE
https://www.youtube.com/watch?v=EfToS6MmKyE
https://www.youtube.com/watch?v=EQNWFGvjVeo


School als Werkplaats (SAW)

• Aanleiding SAW: uitval hoog en inzet hulpverlening in de klas op niveau 1 
een steeds groter wordend succes. 

• Doel SAW: Terugdringen schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. 
Hulpverlening in school brengen en niet de student naar de hulpverlening 
verwijzen. 

• Kern SAW: de problemen op school in de kiem aanpakken door de 
specialist in de rol van generalist op school in te zetten. Eerste en tweede 
lijn in één team samen aan het werk in de school, naast docent(coaches), 
uitgaan van kracht van cursist.



Succesfactoren SAW
• Gemeente, school en alle betrokken instellingen staan op bestuursniveau

volledig achter project (bestuurlijk commitment)

• School stelt zich open voor “vreemde ogen”: hulpverlening mag komen 
kijken in de klas. Geef professionals de ruimte en het vertrouwen. 

• Ontschotting in de praktijk: werk samen voor de student en niet voor de 
instelling waarvan uit je werkt.

• Jongeren voelen zich gekend en gezien en worden niet alleen op hun 
probleemkant aangesproken, maar op hun kracht en mogelijkheden. 

• De gesprekken met hulpverlening zijn op school, cursisten hoeven er geen 
lessen voor te missen.



Meewerkende organisaties 
Organisatie Leeuwarden Heerenveen

Jeugdloket 12

GGD 6 5

Jongerenwerk 

(WELLZO)

24

Jongerenwerk

(Caleidoscoop)

12

ZIENN 12

VNN 12 8

MEE 12

REIK (LVB) 12 8

KINNIK (GGZ-Jeugd) 24 20

Fier! 12 8

Jeugd Hulp Friesland 12

Friesland College 100 94
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LEEUWARDEN Totaal 

bereik 

preventief

Waarvan intensieve 

begeleiding door 

SAW

Verwijzing naar 

externe lichtere 

(jeugd)zorg 

Verwijzing naar

externe zwaardere 

(jeugd)zorg

2011/2012 892 199 4% 2%

2012/2013 1100 355 5% 3%

2013/2014 2137 712 2% 1%

2014/2015 4700 903 2,3% 1,3% 

2015/2016 4843 736 3,8% 0,8%

2016/2017 4954 980 4,2% 0,04%

HEERENVEEN Totaal 

bereik 

preventief

Waarvan intensieve 

begeleiding door SAW

Verwijzing naar 

externe lichtere 

(jeugd)zorg 

Verwijzing naar

externe zwaardere 

(jeugd)zorg

2015/2016 1509 278 3,6% 0,7%

2790 513 5,6% 0,4%



Werken als een SAWer
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PSSP - doelstellingen

• Systematische inventarisatie van de ervaringen van jongeren met 
de ondersteuning die aan hen op school geboden wordt (algemeen 
en SAW)

• ‘Vertalen’ van deze kennis naar concrete, innovatieve en 
overdraagbare tool(s) die bruikbaar zijn in de uitvoering van School 

Als Werkplaats (SAW)



Fasen project

FASE 1: Verkenning, systematische inventarisatie, van de ervaringen 
en behoeften van jongeren met psychische problemen op school 
(2016-2017).

FASE 2: Ontwerp van groepsactiviteiten voor en door jongeren met 
psychosociale problemen op school in Communities of Practice 
(CoP) (2018-2019).

FASE 3: Evaluatie en advisering van alle stakeholders over de 
opbrengst van de CoP’s voor en door jongeren met psychosociale 
problemen op school (2019).



Fase 1 – deelvragen 

• In hoeverre ervaren jongeren dat de school een aanbod heeft 
om hen te helpen bij eventuele moeilijkheden tijdens hun 
schoolloopbaan?

• Wat is hun ervaring met het zorgaanbod op school?



Fase 1A - Inventarisatie

• Participatief jongeren onderzoek 

• Dataverzameling door studenten over studenten 

• Benadering studenten door jongerenwerkers SAW

• Voorlichtingsbijeenkomsten op FC door enthousiaste student



Fase 1A - Inventarisatie

• Groep van 10 studenten met spreiding over de opleidingen,           
geslacht, leeftijd en etniciteit 

• Training studenten en onderzoekers door Stichting Alexander

• Training 1: thema’s, methoden, planning, koppelvorming

• Training 2: keuze methode, uitwerken vragen, oefenen



Fase 1A - Inventarisatie

Typen dataverzameling

• Enquêtes

• Interviews

• Kahoot

• Stille wand discussie 

Terugkomdagen

• Stand van zaken per koppel

• Bijsturen/extra ondersteunen



Fase 1A - Inventarisatie

• In totaal 103 studenten bevraagd

• Alle informatie op één hoop gegooid

• Drie hoofdthema’s:

1. Zichtbaarheid, benaderbaarheid, bekendheid

2. Samenwerking docent – coach – hulpverlener

3. Peer to peer ondersteuning



Thema 1 - Zichtbaarheid, benaderbaarheid, bekendheid

• Veel studenten weten niet hoe ze in contact kunnen komen 
met een SAWer 

• Wordt te weinig structurele aandacht aan gegeven volgens de 
studenten

• Meningen lopen uiteen over een centrale plek of rondlopen 



Thema 2 – docent/coach/SAW

• De meerderheid van de studenten komt in contact met een 
SAWer via de coach

• Studenten geven aan het prettig te vinden rechtstreeks naar een 
SAWer te kunnen (afhankelijk van type problematiek)

• Studenten geven aan dat docenten, coaches en SAWers meer 
onderling moeten afstemmen 



Thema 3 - peer-to-peer ondersteuning

• De meerderheid van de jongeren geeft aan dat ze het prettig 
zouden vinden om eens wat vaker met leeftijdsgenoten over 
problemen te praten

• Het hangt volgens een aantal jongeren wel af van het type 
problemen dat ze ervaren

• Een aantal jongeren geeft aan alleen te willen praten met iemand 
die ouder is en meer levenservaring heeft



Fase 1B - Focusgroepen

• Twee focusgroepen

 SAWers (verschillende disciplines/ervaringsjaren)

 Docenten/coaches (verschillende opleidingen)

• Bespreken uitkomsten inventarisatie

 Herkennen jullie de uitkomsten?

 Kunnen jullie ze verklaren?



Fase 1B - Focusgroepen

• Uitkomsten inventarisatie omtrent de drie thema’s grotendeels
herkend door docenten, coaches en SAWers 

• SAWers geven aan de sleutel tot meer bekendheid zelf nog niet 
gevonden en benadrukken laagdrempelig te willen zijn/blijven 

• Docenten/coaches verschillen van mening over hun eigen rol in 
‘’hulpverleningsproces’’ en de verbinding met SAW



Fase 1B – diepte interviews

• Studenten hebben over het algemeen positieve ervaringen met 
SAW en komen (op één na) in contact met SAW via de coach

• Voelen zich vrij om over alle problemen te praten

• Zien peer-to-peer als mogelijkheid op minder zware thema’s 

• Docenten/coaches moeten meer 

informatie uitwisselen met SAWer



En nu?!



Fase 2 – Communities of Practice

• Op ieder thema een CoP ontwerpen

• Periode januari – juli 2018 voorbereidend werk voor CoP's

• Studenten verrichten in samenwerking met team voorwerk op 
CoP’s 



Fase 2 – voorbereidingen CoP’s 

CoP  
thema 1

CoP  
thema 2

CoP  
thema 3

Grondhouding 
SAWers

Samenwerking 
jeugdhulp en 

onderwijs

Voorwaarden 
vormgeven peer 

to peer 
ondersteuning



Fase 2 – uitvoering CoP’s 

In samenwerking met:

• Friesland College

• Studenten (MBO/HBO)

• Docenten/coaches

• SAWers

• Lectoraten/werkplaatsen

• …..



Knelpunten en oplossingsrichtingen

• Loskomen van de ‘’vaste’’ onderzoeksstrategieën (externe expertise 
inschakelen)

• Opgang krijgen CoP’s (kwestie van doen)

• Studenten (MBO/HBO), docenten/coaches en professionals 
continue betrokken houden in wisselende samenstellingen in 
bepaalde periodes



Producten en publicaties

• Rapportage Fase 1

• Factsheet algemene informatie PSSP

• Factsheet resultaten Fase 1 PSSP

• Praatplaten Fase 1 PSSP

• Presentaties bijeenkomsten/congressen
• Voor de Jeugd Dag 2017

• Wijk tot Wetenschap 2017

• Jeugd in Onderzoek 2018

• Engelstalige review

• Scripties studenten 



Communicatie & uitwisseling 

• Website AWTJF

• Congressen (nationaal/internationaal) en bijeenkomsten 

• Eigen netwerk(en)

• Uitwisselingsbijeenkomsten met C4Youth

• Aansluiten bij overleggen Werkplaats Sociaal Domein Friesland



Bedankt voor uw aandacht!

Zijn er nog vragen?

Els Evenboer

k.e.evenboer@umcg.nl

Janneke Metselaar

Janneke.metselaar@nhl.nl

mailto:k.e.evenboer@umcg.nl
mailto:Janneke.metselaar@nhl.nl

