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Hoofdstuk 1 – Inleiding 

 

School als Werkplaats (SAW) is een werkwijze op het Friesland College (ROC) waarbij hulpver-

leners en welzijnswerkers (SAWers) op de school en in de klas/groep aanwezig zijn naast en 

samen met de docent/coach voor jongeren met psychosociale problemen. Binnen SAW zijn 

verschillende eerste- en tweedelijns organisaties vertegenwoordigd (zie figuur 1). Ze volgen 

het leerproces en staan los van de opleidingen. Dat maakt het voor studenten gemakkelijker 

om over problemen te praten die ze liever niet met docenten delen. Docenten en coaches 

vragen soms ook advies aan de SAWers over hoe ze een leerling kunnen helpen die het moei-

lijk heeft. Door de psycho-educatie die de SAWers aanreiken, ontdekken docenten en coaches 

op welke manier ze hun aanpak kunnen aanpassen om deze studenten beter te kunnen on-

dersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Organisaties binnen School als Werkplaats  

 

De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) doet in samenwerking 

met de regionale Werkplaats Sociaal Domein Friesland (WSDF), School als Werkplaats (SAW) 

en Amaryllis (voorheen WELLZO Jongerenwerk), onderzoek gericht op het benutten van de 

ervaringsdeskundigheid van jongeren met psychosociale problemen in het MBO met als doel 

het verbeteren van deze ondersteuning en begeleiding van jongeren met psychosociale pro-

blemen. Jongeren worden in het Peer School Support Project (PSSP) actief betrokken bij het 

vinden van creatieve oplossingen voor de aspecten in de SAW-werkwijze waar doorontwikke-

ling in gewenst is. Peer support kan worden gezien als de onderlinge steun van en door peers. 
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Onder peers verstaan we jongeren die eigenschappen met elkaar delen (leeftijd, geslacht, et-

niciteit, cultuur, subcultuur of woonplaats en taalgebruik), ervaringen met elkaar delen (mid-

delengebruik, levensstijl, en scholing), en/of lid zijn van dezelfde groep.  

 

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: "Wat zijn de ervaringen van jongeren met SAW en 

hoe kan hun ervaringsdeskundigheid benut worden voor het verbeteren van de (peer-to-peer) 

ondersteuning en begeleiding van jongeren met psychosociale problemen op school?"  

 

Doel van het onderzoek is te komen tot een systematische inventarisatie van ervaringen van 

jongeren met de ondersteuning die aan hen op school geboden wordt en het ‘vertalen’ van 

deze kennis naar concrete, innovatieve en overdraagbare tools die goed bruikbaar kunnen zijn 

in de (peer-to-peer) uitvoering van SAW. Ter beantwoording van de vraagstelling wordt in het 

Peer School Support Project een praktijkgericht behoeftenonderzoek (needs assessment) ge-

combineerd met een participatief ontwerponderzoek (participatief design research). In drie 

fasen worden in het onderzoek samen met MBO-studenten de volgende onderzoeks- en ont-

wikkelactiviteiten uitgevoerd: 

 

FASE I: Verkenning, systematische inventarisatie, van de ervaringen en behoeften van jonge-

ren met psychische problemen op school. 

FASE II: Ontwerp van groepsactiviteiten voor en door jongeren met psychosociale problemen 

op school in Communities of Practice (CoP’s). 

FASE III: Evaluatie en advisering van alle stakeholders over de opbrengst van de CoP’s voor en 

door jongeren met psychosociale problemen op school. 

 

1.1 Fase II 

Na de inventarisatie in Fase I (Evenboer e.a., 2018), werd in Fase II in Community of Practice 

(CoP’s) ingezoomd op de bouwstenen voor respectievelijk de werkwijze en de kwaliteiten van 

SAWers, de samenwerking SAW en docent/coaches, en peer-to-peer ondersteuning. In ver-

schillende werksessies zijn met input van studenten, docenten en SAWers de bouwstenen 

voor samenwerking aangescherpt (hoofdstuk 2).  

 

1.2. Fase III 

In Fase III worden de opbrengsten van de twee voorgaande fases geëvalueerd. Het proces en 

de opbrengsten van Fase I en Fase II worden met de stakeholders (docent/coaches, SAWers, 

projectteamleden) in diverse sessie geëvalueerd in focusgroepdiscussies en face-to-face inter-

views. Dit leidt tot het zichtbaar maken van de producten en werkwijzen t.b.v. ondersteuning 

en begeleiding van jongeren met psychosociale problemen op school, deze te bestendigen en 

tot een advies voor doorontwikkeling na afloop van het project (Hoofdstuk 3 en 4). 
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Hoofdstuk 2 – Werkwijze en activiteiten Fase II 

 

Fase II betrof het ontwerp van groepsactiviteiten voor en door jongeren met psychosociale 

problemen op school in communities of practice. Studenten van het Friesland College hebben 

in samenwerking met medestudenten, SAWers, docent/coaches en het projectteam in drie 

verschillende Communities of Practice (CoP’s) gewerkt aan concrete tools op de drie thema’s: 

(1) bekendheid, benaderbaarheid, zichtbaarheid, (2) samenwerking docent/coach en SAW en 

(3) peer-to-peer ondersteuning.  

 

Vanuit de drie CoP’s is ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd. In dit ontwerp- en ontwikkel-

proces bleken design thinking en design research een passende benadering. Het design-re-

search proces vertrok vanuit de wensen van de doelgroep (design gap, needs & content ana-

lysis). Voor fase 2 betrof dat welke wensen studenten, de SAWers en docenten/coaches heb-

ben op het gebied van concreet te ontwikkelen activiteiten en op welke wijze een methode of 

hulpmiddel hierop zou moeten en kunnen aansluiten.  

 

Het onderzoek binnen de CoP’s was onderdeel van een iteratief proces waarbij een concreet 

ontwerp van een tool voortdurend wordt getest en bijgesteld (construct & utilize prototype) 

door de leden van de CoP’s. Door het uitproberen van de (concept)tools werd duidelijk waar 

nog bijgeschaafd diende te worden. Bovendien kan de grote mate van betrokkenheid van stu-

denten, SAWers en docenten/coaches de innovatiekracht van de te ontwikkelen tools vergro-

ten. Reflectie op het toepassen van de tools in de ondersteuning op het Friesland College 

stond in deze fase centraal. De onderzoeker vanuit het projectteam heeft de CoP’s gevolgd 

door middel van participerende observatie (Fase 2). Om hun ervaringen met het ontwerpge-

richt onderzoek van het PSSP te delen, werden de collega’s van SAW door de AWTJF geïnter-

viewd, zie https://awtjf.nl/1054-2/ 

 

Activiteiten CoP 1 – Bekendheid, benaderbaarheid, zichtbaarheid 

Om een beter beeld te krijgen van de zichtbaarheid van SAWers onder studenten werd aan 

de hand van een korte vragenlijst in kaart gebracht of er wel eens een SAWer in de klas aan-

wezig was, hoe vaak deze aanwezig was en bij welke les en of studenten dit als prettig ervaren. 

Uit deze vragenlijsten bleek dat er nog wel wat te winnen viel wat betreft de bekendheid, 

benaderbaarheid en zichtbaarheid. SAWers waren n.a.v. deze inventarisatie vaker aanwezig 

bij ouderavonden, open dagen, introductieweek, leerling besprekingen en hebben explicieter 

‘’vrije inlooptijd’’ ingepland, zodat hun agenda niet helemaal vol zit met individuele gesprek-

ken met studenten en zij zelf daardoor minder zichtbaar zijn.  
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Activiteiten CoP 2 – Samenwerking docent/coaches en SAWer 

In deze CoP zijn studenten, docent/coaches en SAWers met elkaar aan de slag gegaan om de 

onderlinge samenwerking tussen docent/coaches en SAWers te verbeteren, ten behoeve van 

de student. Het doel was om te zorgen dat studenten waarbij sprake is van (lichte) psychoso-

ciale problemen nog beter in beeld te krijgen en op tijd door te kunnen verwijzen naar SAW. 

Docent/coaches zien en spreken ook veel studenten en kunnen daarom als ‘’signaleerders’’ 

functioneren. 

 

Er werden in deze CoP koppels gemaakt tussen een SAWer en een docent/coach, die wekelijks 

een contact moment met elkaar inplanden. De docent/coaches vulden elke week een vragen-

lijst in om een beeld te krijgen bij hoeveel studenten ze wekelijks spraken en of het alleen over 

schoolgerelateerde zaken ging of ook over psychosociale problematiek. Indien het ook over 

psychosociale problematiek ging werd dit tijdens het contact moment besproken en kon de 

SAWer de leerling desgewenst benaderen.  

 

De onderlinge samenwerking tussen docent/coaches en SAWers heeft bewustwording op 

gang gebracht en heeft teweeggebracht dat beide groepen ervaren dat het van belang is om 

informatie met elkaar te blijven uitwisselen, ten behoeve van het welzijn van de student. Punt 

van aandacht is de privacy van de student die in sommige gevallen aangeeft dat een do-

cent/coach of een SAWer geen informatie mag delen. 

 

Activiteiten CoP 3 – Peer to peer ondersteuning 

In samenwerking tussen studenten, docent/coaches, SAWers en LIS is er gewerkt aan een 

structurelere manier om laagdrempelige peer-to-peer ondersteuning te bieden. De nieuwe 

werkwijze zou gezien kunnen worden als een soort ‘’voorportaal’’ van SAW. Vergelijkbaar met 

de koppels die zijn gemaakt in CoP 2, werden ook in CoP 3 koppels gemaakt, maar dan tussen 

SAWers en LIS-studenten. Op deze manier konden LIS-studenten ervaring op doen met het 

begeleiden van studenten (bijv. bij leer- of planningsproblemen) onder begeleiding van de 

SAWer. 

 

Zo werd in binnen deze CoP een leidraad ontwikkeld voor het in gesprek gaan met studenten 

die ‘’aankloppen’’ bij LIS. Deze leidraad is in samenspraak ontwikkeld binnen de CoP en biedt 

LIS-studenten houvast bij het bieden van ondersteuning aan medestudenten van het Friesland 

College. Bijvangst is dat ook de LIS-studenten SAW onder de aandacht kunnen brengen, indien 

ze tijdens hun begeleiding merken dat er meer aan de hand is dan alleen leerproblematiek.  

 

Opbrengsten Fase II 



7 
 

Over de opbrengsten van de thematisch ingerichte CoP’s zijn factsheets (https://awtjf.nl/aca-

demische-werkplaats-projecten/peer-school-support/factsheets/) gepubliceerd en geïmple-

menteerd in de dagelijkse werkwijze van het SAW. Om de opbrengsten tastbaarder te maken 

zijn er voor het SAW een handelingskompas en een waaier met de bouwstenen voor SAWers 

en docent/coaches ontwikkeld (zie bijlage 1 en 2). Deze opbrengsten zijn overgedragen en 

bekend gemaakt in een congrestival op 21 november 2019 op het Friesland College (zie 

 https://awtjf.nl/terugblik-op-afsluitend-awtjf-congrestival/). 
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Hoofdstuk 3 – Werkwijze Fase III 

 

In Fase III zijn de opbrengsten uit de eerste twee fases voorgelegd aan SAWers, de project-

teamleden (één teamleider SAW, twee vaste SAWers, twee onderzoekers en een lector) in 

focusgroepen en aan docent/coaches in face-to-face interviews. De projectteamleden betref-

fen de leden van het A-team die gedurende het PSSP elkaar maandelijks troffen voor uitwis-

seling en overleg.  

Daarnaast is getracht jongeren te bevragen over de opbrengsten van het PSSP. Dit is echter 

niet gelukt omdat hun deelname afgesloten is en zij veelal hun opleiding aan het Friesland 

College hebben afgerond. Twee focusgroepdiscussies vonden plaats met SAWers, de derde 

met de het projectteam PSSP. De focusgroepdiscussies met SAW vonden plaats na afloop van 

een maandelijks regulier overleg van SAWers, om op deze manier zoveel mogelijk verschil-

lende SAWers te kunnen bevragen. Omdat het niet mogelijk bleek om docent/coaches van het 

Friesland College bijeenkrijgen te krijgen voor een focusgroepdiscussie is met een aantal van 

hen face-to-face interviews gehouden. Zij zijn benaderd via contacten vanuit SAW, vervolgens 

is via de geïnterviewde docent/coach gevraagd om in contact te komen met andere do-

cent/coaches. De focusgroepdiscussie met projectteamleden van het Peer Support School 

project heeft plaatsgevonden tijdens een regulier overleg. Uit deze focusgroepdiscussies en 

interviews zijn het project, de ervaringen wat betreft de opbrengsten van het Peer Support 

School Project geëvalueerd. 

 

3.1 Methoden 

Focusgroepen 

Tijdens de focusgroepdiscussies is aan de hand van een zogaamde empathy-map (Curedale, 

2013) achterhaald hoe de SAWers (N=15) en projectteamleden (N=6) ‘denken en voelen’, 

‘zien’, ‘horen’ en ‘zeggen en doen’ ten aanzien van het Peer Support School Project. Dit is een 

werkwijze om zowel de winsten en successen als frustraties en punten voor doorontwikkeling 

van het project inzichtelijk te maken. De deelnemers hebben eerst hun mening op post-its op 

de empathy-map kenbaar gemaakt en zijn vervolgens bediscussieerd met de groep. De dis-

cussies zijn opgenomen op geluidsband. 

 

Face-to-face-interviews 

Docent/coaches (N=6) van het Friesland College zijn, o.a. aan de hand van de tastbare op-

brengsten (factsheets, waaier bouwstenen SAW en het handelingskompas SAW) van het Peer 

School Project, geïnterviewd op hun werkplek op het Friesland College. De gesprekken zijn 

opgenomen op geluidsband. 
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3.2 Data analyse en rapportage 

De opgenomen data zijn schriftelijk uitgewerkt en vervolgens, in combinatie met de geschre-

ven onderwerpen op de empathy map, geanalyseerd aan de hand van de drie thema’s die 

uitgewerkt zijn in het project: de beschrijving van ‘benaderbaarheid, bekendheid en zichtbaar-

heid’, de ‘samenwerking SAWer - docent/coach’ en ‘peer-to-peer ondersteuning’. Onderwer-

pen die niet onder de voorgenoemde drie thema’s vielen zijn op inductieve wijze geanalyseerd 

en toegevoegd als thema. De gegevens zijn per groep (SAW, projectteam, docent/coaches) 

volgens deze thema’s gerapporteerd in het volgende hoofdstuk.  
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Hoofdstuk 4 – Resultaten 

 

In totaal hebben 15 SAWers deelgenomen aan één van de twee focusgroepen. De resultaten 

van de twee focusgroepen kwamen overeen, vulden elkaar aan en conflicteerden niet. Het 

projectteam vormde één focusgroepdiscussie. Zes docent/coaches zijn geïnterviewd, waarvan 

één een contactpersoon studentzorg is en één werkzaam bij Pitstop (een ondersteuningspro-

gramma van het Friesland College voor studenten die dreigen vast te lopen in hun studie). 

 

 

4.1. Focusgroepen SAWers 

Thema ontwikkeling PSSP 

Alle SAWers waren positief over School als Werkplaats (SAW) binnen het Friesland College. 

Het concept dat hulpverleners binnen de school werken ervaren zij als werkzaam, vooral om 

dat er volgens hen grote preventieve kracht vanuit gaat en voorkomt dat leerlingen geheel 

uitvallen op school. De SAWers gaven aan het bijzonder te vinden dat zij geen concurrentie-

positie ten opzichte van elkaar hebben en er geen baat bij hebben om een student naar de 

eigen organisatie te leiden. De werkwijze van SAW zorgt er voor dat studenten op een laag-

drempelige manier met de juiste hulpverlening in contact (kunnen) komen. 

 

Wat betreft het Peer Support School Project (PSSP) deden SAWers er verslag van dat het pro-

ject over het algemeen niet erg bij hen leefde, behalve bij de SAW projectteamleden. De door-

ontwikkeling van SAW door het project PSSP is voor hen ongemerkt en vanzelfsprekend ge-

gaan. De SAWers gaven aan dat ze gedurende het project aangehaakt zijn geraakt en het ver-

band zijn gaan inzien tussen PSSP en SAW en zijn geraakt met de drie thema’s en daar concreet 

aan gewerkt hebben. De SAWers die aan de werksessies in de Communities of Practice (CoP’s) 

hebben deelgenomen hebben dit als inspirerend ervaren. Echter, zij gaven aan dat zij een tus-

sentijdse terugkoppeling hiervan gemist hebben.  

 

In de focusgroepdiscussies gaven de SAWers aan dat zij gemerkt hebben dat door het PSSP 

SAW een duidelijke kwaliteitsimpuls heeft gekregen. De SAWers vertelden dat zij een groter 

teamgevoel hebben gekregen en dat het belang van een leidende teamleider naar boven is 

gekomen. Het PSSP heeft een verbeterde samenwerking tussen de SAWers onderling bewerk-

stelligd, er is meer onderlinge doorverwijzing en onderlinge consultatie vinden op regelmati-

ger basis plaats. Met name de activiteiten in CoP 1 (bekendheid, benaderbaarheid, zichtbaar-

heid) en CoP 2 (samenwerking docent/coaches en SAWer) hebben hier aan bijgedragen. De 

methodiekbeschrijving heeft een impuls gekregen en er wordt meer trouw aan de werkwijze 

gewerkt volgens de drie thema’s. De uitvoering ervan kan in de praktijk echter wel verschillen, 
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afhankelijk van de aanstelling die zij hebben, de aard van de opleiding/school binnen het Fries-

land College waar zij werkzaam zijn en de betrokken docent/coaches bij de betreffende oplei-

dingen. Dit wordt nader uitgewerkt bij de onderstaande thema’s. 

 

Thema benaderbaarheid, bekendheid en zichtbaarheid 

Het thema ‘benaderbaarheid, bekendheid en zichtbaarheid’ is volgens de meeste SAWers een 

basisprincipe, een basisvaardigheid waarmee zij allen zouden moeten werken. In de periode 

voor het PSSP werd hier echter niet bewust bij stilgestaan. De ontwikkelde bouwstenen zijn 

een handig hulpmiddel hierin, zeker voor startende SAWers. Doordat er naar aanleiding van 

het PSSP bewust aan dit thema gewerkt werd, is het SAW beter zichtbaar voor zowel studen-

ten als docent/coaches geworden. ‘Benaderbaarheid, bekendheid en zichtbaarheid’ blijft ech-

ter volgens de SAWers een terugkerend thema en zal voortdurende aandacht blijven vergen. 

 

De SAWers gaven aan dat voor een betere zichtbaarheid regelmatig in de klas zijn noodzakelijk 

is. Dit is echter niet voor alle SAWers een vanzelfsprekendheid. Door diverse factoren zoals de 

aard van de hulp die zij verlenen, de aanstelling die zij hebben, de aard van de lessen en de 

opleiding/school waar zij werkzaam zijn, en de betrokkenheid van docent/coaches kan het 

verschillen in welke mate SAWers in de klas aanwezig zijn. Hulpverleners die minder gewend 

zijn outreachend te werken vinden het moeilijker om op deze manier te werken. Bij een aantal 

SAWers gaat de beschikbare tijd in het kader van hun aanstelling als SAWer op aan individuele 

hulpverlening aan studenten en ervaren de SAWers geen ruimte meer voor andere manieren 

van zichzelf zichtbaar maken. Daarnaast lijkt er bij technische opleidingen bij studenten en 

docent/coaches minder aandacht te zijn voor (psychosociale) problematiek, terwijl bij de 

meer sociaal georiënteerde opleiding de docent/coaches een grotere rol spelen in het geval 

van (psychosociale) problemen. Bovendien lenen sommige lessen/opleidingen zich er gemak-

kelijker voor dan andere om bij een les aanwezig te zijn en iemand uit de les te halen om in 

gesprek te gaan. Dit is eveneens van invloed op de ‘benaderbaarheid, bekendheid en zicht-

baarheid’ van de SAWer. 

 

Thema SAWer-docent/coach 

In het verlengde van het thema ‘benaderbaarheid, bekendheid en zichtbaarheid’ ligt het 

thema ‘samenwerking SAW-docent/coach’. De SAWers gaven aan dat de docent/coaches de 

spil zijn het contact te leggen tussen het SAW en een student met (psychosociale) problemen. 

Het PSSP heeft een verbeterde samenwerking tussen de SAWer en docent/coaches bewerk-

stelligd, al is dit volgens hen een voortdurend en tijdrovend ontwikkelingsproces, dat speci-

fieke vaardigheden van SAWers vereist. 
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SAWers gaven tijdens de focusgroepdiscussies aan dat zij bij een aantal docent/coaches te-

rughoudendheid ervoeren ten aanzien van aanwezigheid in de klas, omdat deze docent/coa-

ches mogelijk bang zijn voor kritiek. Toch zijn ook sommige SAWers juist in de klas uitgenodigd 

door docent/coaches, vooral in groepen waarin zich bijvoorbeeld specifieke problemen voor-

doen, zoals pesten. Volgens de SAWers is het cruciaal dat de docent/coach betrokken is in het 

proces van hulp aan studenten. Een eventueel hulptraject staat of valt met het contact met 

de docent/coach. Dit verloopt echter nog niet in alle gevallen soepel; het is erg persoonsaf-

hankelijk gebleken.  

 

De samenwerking tussen SAWers en docent/coaches heeft een impuls gekregen door het 

PSSP. SAW is meer in school, meer in de klas, is beter zichtbaar en er wordt meer op afspraak 

gewerkt. Volgens de SAWers is er een bewustere samenwerking ontstaan met docent/coa-

ches. Commitment van opleidingsmanagers is hier eveneens faciliterend in gebleken, omdat 

zij docent/coaches hierin konden enthousiasmeren en het belang van de werkwijze van SAW 

konden duidelijk maken.  

 

Een aantal SAWers deden in de focusgroepdiscussies verslag van het gevoel dat sommige do-

cent/coaches de problematiek van de student ‘over de schutting gooien’ richting SAW. Vol-

gens de SAWers staat de student regelmatig tussen de SAWer en de docent/coach, waarbij 

het overleg tussen de SAWer en docent/coaches niet altijd goed vorm krijgt. De SAWers gaven 

aan dat dit een complex krachtenspel is en dat het soms ambigu is wat de rol van de do-

cent/coach en wat de rol van SAW.  

 

Dit geldt eveneens voor de toeleiding naar SAW; de SAWers zelf gaven aan dat het voor hen 

niet altijd duidelijk is wanneer SAW ingezet moet worden, niet voor henzelf maar ook niet 

voor docent/coaches. Zij gaven aan dat door een strakkere samenwerking en afstemming dit 

in de toekomst nog concreter vorm zou kunnen krijgen. De ‘driehoek’ student-SAW-stu-

dent/coach zou daarom verder gestalte moeten krijgen en aangescherpt moet worden. Hier 

geven de ontwikkelde bouwstenen in het PSSP volgens hen een goede basis voor, maar dit zal 

in de praktijk verder moeten worden uitgewerkt. 

 

Een aantal SAWers gaf als suggestie kaders te ontwikkelen voor toeleiding naar SAW of naar 

andere ondersteuningsvoorzieningen binnen het Friesland College, zoals Rebound en Pitstop 

en de contactpersoon studentenzorg. Anderen waren van mening dat kaders de flexibiliteit 

en het maatwerk van de werkwijze van SAW zouden kunnen inperken.  
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Thema Peer-to-peer ondersteuning 

Naar aanleiding van het thema peer-to-peer ondersteuning is de samenwerking met het Leer-

lingbedrijf Invloed Studenten (LIS) en het team SOS (Support Our Students) in het PSSP tot 

stand gekomen. Het LIS en SOS zijn ondersteunings-voorzieningen voor en door studenten van 

het Friesland College, bijvoorbeeld voor hulp met plannen en financiën. De SAWer gaven aan 

dat vòòr het PSSP SAW en LIS niet samenwerkten, wat tijdens het project tot stand is geko-

men. SAW ondersteunt nu leerlingen van het LIS en zij hebben gezamenlijk tijdens het PSSP 

de intake en de werkwijze geprofessionaliseerd. 

 

Daarnaast is het voor peers gemakkelijker gebleken om door te verwijzen wanneer er zwaar-

dere problematiek blijkt te bestaan bij de student. De SAWers gaven aan dat zij deze samen-

werking met LIS en SOS goed vinden, hoewel bij een enkeling de vraag leeft of peer support 

echt werkt en of het een echte toegevoegde waarde heeft. De SAWers vertelden dat de stu-

denten van het LIS en SOS erg betrokken zijn en leergierig richting de werkwijzen van SAW. De 

SAWers gaven aan dat zij nog wel behoefte hebben aan een vast contactpersoon bij het LIS, 

en zien ook kansen voor een (student-)medewerker van het LIS op iedere afdeling/school van 

het Friesland College. 

 

4.2 Focusgroep projectteam 

Thema proces en opbrengsten PSSP 

De leden van het projectteam waren het eens dat de ontwikkeling van de bouwstenen in de 

drie thematisch ingerichte CoP’s, naar aanleiding van de eerste inventarisatie door de studen-

ten van het Friesland College heeft geleid tot een enorme verbeterslag in de werkwijze van 

SAW. De ontwikkelde bouwstenen waren volgens hen bruikbaar gebleken voor de werkwijze 

van SAW en de methodiekbeschrijving heeft een impuls gekregen. De projectteamleden gaven 

echter wel aan dat het PSSP meer heeft geleefd bij de SAWers die actief deelnamen aan het 

projectteam dan in het SAW-team als geheel. Volgens de projectteamleden waren sommige 

SAWers zich er niet bewust van dat zij onderdeel waren van het PSSP, maar dat het voor hen 

voelde als kwaliteitsverbetering dat inherent was aan hun werk. 

 

Ondanks dat het PSSP niet altijd zichtbaar is gebleken voor het SAW-team, heeft het in het 

afgelopen jaar voor alle SAWers verandering in werken gebracht op de drie thema’s ‘benader-

baarheid, bekendheid en zichtbaarheid’, de ‘samenwerking SAWer - docent/coach’ en ‘peer-

to-peer ondersteuning’. 

De projectteamleden gaven aan dat een knelpunt in het implementeren van de bouwstenen 

in de praktijk gedurende de laatste fase van het PSSP, het verloop van personeel is gebleken, 

zowel in het projectteam, het SAW-team als bij docent/coaches.  
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De projectleden gaven in hun focusgroepdiscussie aan dat de opbrengsten gedurende het 

PSSP tastbaar geworden zijn en dat er grote stappen in het proces van de doorontwikkeling 

van SAW gemaakt zijn. Om de opbrengsten zichtbaarder en tastbaar te maken zijn factsheets 

opgesteld, is er een handelingskompas en een waaier met de bouwstenen voor SAWers en 

docent/coaches ontwikkeld, overgedragen en bekend gemaakt tijdens een congrestival op het 

Friesland College. De projectleden gaven aan dat het de bedoeling is om na afloop van het 

project hier verder mee in de praktijk aan de slag te gaan en deze door te ontwikkelen.  

 

De bouwstenen van SAW zijn met de praktijk iteratief ontwikkeld door middel van de inven-

tarisatie door studenten van het Friesland College in fase I en in Communities of Practice 

(CoP’s) in fase II. Dit werd volgens de projectteamleden als een langdurig proces ervaren, maar 

bleek nodig om uitgekristalliseerde, werkbare bouwstenen te ontwikkelen. Voor SAW was het  

doen van praktijkgericht ontwerponderzoek nieuw en moest deze werkwijze groeien. De pro-

jecteamleden gaven aan dat door een constante kruisbestuiving tussen onderzoek en praktijk, 

een vertaling van bevindingen naar de dagelijkse praktijk van het SAW kon worden gemaakt. 

Door de wijze van dit ontwikkelproces is volgens de projectteamleden een grond ontstaan om 

blijvend praktijkgericht onderzoek te blijven toepassen binnen SAW, ook na afloop van het 

PSSP. 

 

De onderzoekers in het projectteam gaven aan dat opbrengsten, bouwstenen en factsheets 

van het project aansloten op de state of the art van vergelijkbare projecten en onderzoeken 

in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het PSSP heeft daarmee, zo gaven de 

onderzoekers aan, de cyclus van evidence based practice en practice based evidence doorlo-

pen (Metselaar, 2016).  

 

Thema benaderbaarheid, bekendheid, zichtbaarheid 

Wat betreft het thema ‘benaderbaarheid, bekendheid en zichtbaarheid’ is er volgens de pro-

jectteamleden veel gebeurd. Contacten tussen SAW en docent/coaches zijn geïntensiveerd en 

SAWers zijn zichtbaarder geworden in de klas. De projectteamleden gaven aan dat dit nog een 

kwetsbaar punt is in tijden van drukte, zeker voor SAWers die minder gewend zijn out-

reachend te werken. Dan bestaat volgens hen het gevaar dat er voornamelijk individuele ge-

sprekken met jongeren plaatsvinden. De projectteamleden vonden dat dit thema meer be-

stendigd moet en kan worden in de praktijk, De werkprocessen van de individuele SAWers en 

van de docent/coaches komen niet altijd overeen. Om dit proces gaande te houden wordt er 

veel investering verwacht van de SAWer om getrouwe uitvoering van de werkwijze aan te 

jagen en om het vol te houden, zo gaven de projectteamleden aan. Het handelingskompas 

voor SAWers en de waaier met bouwstenen zouden hier behulpzaam in kunnen zijn. 

 



15 
 

Thema SAWer-docent/coach 

De projectteamleden gaven aan dat, evenals het vorige thema, de samenwerking tussenSAW 

en docent/coaches veel investering van de SAWers heeft gevraagd. Het heeft volgens hen de 

SAWer veel tijd gekost om de samenwerking aan te jagen en verbinding met de docent/coa-

ches te vinden. De projectteamleden gaven aan dat dit geresulteerd heeft in een betere sa-

menwerking over en weer, maar dat dit erg persoonsafhankelijk is en daardoor kwetsbaar is. 

Zij gaven aan dat het een blijvende zoektocht is om de docent/coaches constanter aan te kun-

nen haken bij de hulp die aan studenten geboden wordt.  

 

Een verdienste van het PSSP, zo vertelden de projectteamleden, was dat er door meer in de 

klassen en op de afdelingen aanwezig te zijn, er samenwerking en vertrouwen gevonden is 

met collega’s (docent/coaches, SAWers, andere collega’s binnen het Friesland College)  die in 

eerste instantie niet voor de hand lagen. Deze vernieuwde relaties zouden moeten worden 

bestendigd volgens hen, maar zijn eveneens persoonsafhankelijk. Het risico is dat met het 

verloop van personeel dit een blijvende zoektocht is. Wel zien de projectteamleden kansen 

om deze ervaringen om te zetten in tastbare goede voorbeelden.   

 

Thema Peer-to-peer ondersteuning 

De samenwerking met het Leerlingbedrijf Invloed Studenten (LIS) en het team SOS (Support 

Our Students) is geïntensiveerd en geconcretiseerd door het PSSP, zo waren alle projectteam-

leden van mening. Deze samenwerking lag in eerste instantie niet voor de hand, maar is naar 

aanleiding van de opbrengst van  Fase I in fase II ontwikkeld. De samenwerking met studenten 

is echter turbulent gebleken en kost veel tijd en energie van de SAWers. Dit geldt volgens de 

projectteamleden voor zowel studenten van het Friesland College als voor studenten van NHL 

Stenden Hogeschool die in het kader van stage en/of afstuderen zijn betrokken bij SAW. Zij 

verklaren de soms turbulente samenwerking  doordat de studenten er met een ander doel 

zitten dan de SAWers. De projectteamleden vertelden dat studenten uit sociale opleidingen 

(MBO en HBO) SAW erg leerzaam vinden en dat zij het participeren in SAW willen en kunnen 

gebruiken voor hun professionalisering en studie. Volgens de projectteamleden biedt dit 

grond voor vervolg, maar zij zoeken nog naar een verbeterde voortzetting. 

 

In aanvulling op de versterking van de samenwerking met de in het Friesland College aanwe-

zige voorzieningen (LIS, team SOS, Rebound, Pitstop) is gewerkt aan het versterken van de 

samenwerking met werkzame voorzieningen voor peers in het sociale domein.  Tijdens het 

PSSP is door de SAWers actief gewerkt aan het nader vormgeven van de samenwerking met 

Jimmy’s Leeuwarden, een succesvolle organisatie voor en door jongeren, binnen het Friesland 

College.  
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4.3 Face-to-face interviews met docent/coaches 

Thema proces en opbrengsten PSSP 

De geïnterviewden gaven aan  de meerwaarde van SAW te zien en zijn hier enthousiast over. 

Zij waarderen en ervaren het als een blijvende, laagdrempelige voorziening binnen het Fries-

land College voorjongeren met problemen. Het voorkomt dat jongeren in de hulpverlening 

verdwijnen. De geïnterviewden hebben zelf weinig gemerkt van het PSSP, omdat dit voorna-

melijk vanuit SAW plaats vond. Toch zien zij de opbrengst van het PSSP terug in de dagelijkse 

praktijk doordat SAWers volgens hen daadwerkelijk beter bekend, benaderbaar en zichtbaar 

zijn geworden, en dat de samenwerking met de docent/coaches intensiever is geworden. Een 

aantal van de geïnterviewden nam deel aan het afsluitende congrestival en vond dit een in-

spirerende middag. 

 

Thema benaderbaarheid, bekendheid en zichtbaarheid 

SAW doet volgens de geïnterviewden voldoende aan hun zichtbaarheid, al blijft de zichtbaar-

heid binnen de opleiding afhankelijk van de werkwijze van de desbetreffende SAWer alsmede 

van de werkwijze van de docent/coaches. De geïnterviewde docent/coaches zijn bekend met 

SAW. Dit geldt voor de meeste directe collega’s van hen, maar niet voor allemaal. Volgens de 

geïnterviewden heeft het lang geduurd voordat de SAWer zichtbaar was in het docententeam. 

De geïnterviewden gaven aan dat zij het afgelopen jaar hierin een verbetering hebben opge-

merkt. Daarnaast gaven de geïnterviewden aan dat niet alle docent/coaches het prettig vin-

den dat een SAWer in de klas aanwezig is. Zij voelen zich beoordeeld door de aanwezigheid. 

Anderen gaven aan dit niet een probleem te vinden en vonden dit juist een meerwaarde voor 

de zichtbaarheid en vindbaarheid van SAW voor studenten met problemen. Volgens de geïn-

terviewden blijft het doorlopend belangrijk dat SAW zich presenteert op bijzondere momen-

ten als introductie, ouderavonden, studiemarkten, etc. 

 

Thema SAWer-docent/coach 

De geïnterviewden gaven aan dat relatie SAW met de docent/coach is niet altijd eenduidig is. 

Volgens de geïnterviewden is de docent/coach triagist in het bepalen welke zorg een student 

nodig heeft, in samenspraak met de student. Dit kan SAW zijn, maar het kan ook een andere 

ondersteuningsvoorziening binnen het Friesland College zoals Pitstop of Rebound, al dan niet 

in overleg met de contactpersoon studentenzorg. 

Een aantal geïnterviewden gaven aan behoefte te hebben aan een stroomschema waarin zij 

kunnen nagaan bij welke voorziening zij kunnen aankloppen bij welk probleem, en wie wan-

neer wat doet (docent/coach, contactpersoon studentenzorg, SAW, Studieloopbaanbegelei-

ding, Pitstop, Rebound). Op dit stroomschema zou bij voorkeur een foto en het telefoonnum-

mer van de SAWer van de opleiding staan, zodat zij weten wie zij op welke wijze kunnen be-

reiken. Dit stroomschema zou bijvoorbeeld zowel in de docentenkamer aan de muur kunnen 
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hangen, als in de ruimtes voor studenten om te kunnen zien waar zij terecht kunnen met  on-

dersteuningsvragen. 

 

De geïnterviewde docent/coaches gaven aan soms te zoeken naar de toeleiding en toedracht 

wat betreft doorverwijzing naar SAW. Het Friesland College is volgens hen ten eerste een on-

derwijsinstelling, waarin een prachtige voorziening is die er voor zorgt dat er hulpverlening ‘in 

huis’ is voor studenten die dreigen uit te vallen. Zij gaven aan dat het prettig is voor studenten 

die problemen hebben die los staan van het leerproces, hoewel hulpverlening en schoolloop-

baan niet altijd te scheiden zijn. 

 

Volgens een aantal van de geïnterviewden bestaat er een zeker ‘risico’ voor de schoolloop-

baan wanneer SAW wordt ingeschakeld, omdat het leerproces minder voorop komt te staan. 

Zij verklaarden dit doordat de SAWers door hun professie minder de schoolloopbaan voor 

ogen hebben. Deze docent/coaches gaven aan dat zij vonden dat het volgen van een opleiding 

voorop zou moeten staan. Eén docent/coach gaf aan dat een ander risico is bij het inschakelen 

van hulpverlening binnen het Friesland College, de hoeveelheid mensen is die zich met het 

probleem van de student gaat ‘bemoeien’. Op deze punten zou meer winst behaald kunnen 

worden in het contact tussen de SAWer, docent/coach en de student. 

 

De inhoud van de ontwikkelde waaier met bouwstenen voor SAWers en docent/coaches von-

den de geïnterviewden, ondanks dat deze informatie bevat voor docent/coaches, vooral een 

tool bruikbaar voor SAWers. De beschreven bouwstenen ervoeren de docent/coaches als 

standaard werkwijzen. Zij zouden, zoals eerder beschreven, graag een aanvulling zien in de 

vorm van een stroomschema voor doorverwijzing van studenten met psychosociale proble-

matiek.  

 

Thema Peer-to-peer ondersteuning 

De geïnterviewden gaven aan weinig zicht te hebben op de peer support verleend door het 

LIS en SOS. Zij gaven aan dat zij bekend zijn dat het LIS en team SOS ondersteuning kunnen 

geven aan studenten bij lichte problemen als planning en financiën. De geïnterviewden zien 

het LIS als een veilige leeromgeving om ervaring op te doen. De geïnterviewden gaven echter 

aan dat de drukte in het kantoor van het LIS voor hen soms een drempel is om binnen te 

stappen en contact te zoeken voor ondersteuning en dat niet altijd duidelijk is wat studenten 

aan het team SOS zouden kunnen vragen.   
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Hoofdstuk 5 – Conclusie en aanbevelingen 

 

Op basis van de focusgroepen en de face-to-face interviews kan geconcludeerd worden dat 

het Peer Support School Project (PSSP) een kwaliteitsimpuls heeft gegeven aan School als 

Werkplaats (SAW) om studenten te helpen bij eventuele moeilijkheden tijdens hun school-

loopbaan. De opbrengsten, bouwstenen en factsheets van het PSSP sluiten aan op vergelijk-

bare projecten en onderzoeken in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en geven 

daarmee onderbouwing voor de werkzaamheid. 

 

Het PSSP bleek een intensief en langdurig proces, wat inherent is aan een iteratief ontwikkel-

proces met praktijkgericht onderzoek. Het ontwikkelproces van het PSSP heeft zich voorna-

melijk afgespeeld binnen het projectteam en in de Communities of Practice, wat het project 

niet altijd zichtbaar heeft gemaakt voor de bredere schil van overige SAWers en docent/coa-

ches. Hoewel de opbrengsten en de thema’s  in hun ervaring wel zichtbaar gebleken zijn.  

 

De thema’s ‘benaderbaarheid, bekendheid en zichtbaarheid’, ‘samenwerking SAWer - do-

cent/coach’ en ‘peer-to-peer ondersteuning’ hebben vorm gekregen in en met de praktijk. Het 

thema benaderbaarheid, bekendheid en zichtbaarheid heeft duidelijk gestalte gekregen, en is 

een voortdurend aandachtspunt gebleken. De samenwerking SAW-docent/coach en de ‘drie-

hoek’ waarin ook de student is opgenomen, heeft eveneens vorm gekregen, maar is erg per-

soonsafhankelijk gebleken. De peer-to-peer ondersteuning heeft een grote ontwikkeling door-

gemaakt door de samenwerking tussen SAW en het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) en het 

team Support our Students (SOS). Deze drie thema’s en de bijbehorende opbrengsten geven 

grond voor doorontwikkeling en bestendiging binnen het Friesland College met betrokkenen 

zoals studenten, contactpersonen studentenzorg,  docent/coaches en SAWers. 

  

Aanbevelingen 

Een aanbeveling die in fase III met name uit de gesprekken met docent/coaches naar voren is 

gekomen, is om een kader te geven voor het inschakelen van SAW of een ander ondersteu-

ningsaanbod op het Friesland College. Gedacht kan worden aan een stroomschema voor do-

cent/coaches als hulpmiddel wie op welk moment het beste ingeschakeld kan worden. Door 

globale kaders te geven wordt de samenwerking met en de werkwijze van SAW minder per-

soonsafhankelijk en kan SAW een meer structurele basis krijgen in de dagelijkse praktijk van 

docent/coaches. In het verlengde hiervan is een aanbeveling om dit kader met afdelingsma-

nagers, docent/coaches en SAWers in gezamenlijkheid te ontwikkelen, vanwege de verschil-

lende perspectieven die bestaan over de rol van ondersteuning binnen het onderwijs.  
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Succesvolle aanpakken van mbo-studenten in een kwetsbare positie  

De roc’s Zadkine, Albeda, Friesland College, Gilde Opleidingen en Midden-Nederland werken 

ieder aan het vraagstuk hoe het onderwijs zo in te richten dat studenten op niveau 1 en 2 

succesvol doorstromen naar een hoger onderwijsniveau of naar duurzame participatie op de 

arbeidsmarkt, ook als hun onderwijsloopbaan grillig is verlopen en ze kwetsbaar zijn. NJi en 

ECBO werken met de mbo-instellingen aan vraagstukken hoe kwetsbare jongeren te onder-

steunen in hun schoolloopbaan en tijdens transities. 

 

Tijdens het PSSP is in 2019 in gezamenlijkheid met deze collega instellingen op initiatief van 

NJi en ECBO bij NRO een subsidieaanvraag gedaan voor praktijkgericht onderzoek. Tijdens dit 

onderzoek wordt de verbetercyclus van de instellingen in kaart gebracht en gevoed door te-

rugkoppeling van tussentijdse opbrengsten van de eigen en andere instellingen. We onder-

zoeken de werkzame elementen in ieders aanpak. Doel is de ontwikkelde aanpakken te ver-

sterken en te verduurzamen, of breder binnen de instelling uit te rollen. Daarnaast speelt voor 

scholen de vraag of de aanpakken van de andere instellingen werkzame elementen bevatten 

die geïntegreerd kunnen worden.  

 

Vanuit fase III wordt de aanbeveling gedaan om in het NRO gesubsidieerde onderzoek (loop-

tijd september 2019 – september 2022) voort te bouwen op de opgedane ervaringen, op-

brengsten en suggesties van het PSSP en de AWTJF.  

 

Tot slot 

Met het schrijven van deze rapportage is Fase III van het project afgerond, maar niet nadat 

langs deze weg de deelnemers aan de focusgroepdiscussies en de interviews worden bedankt. 

De opbrengsten van het PSSP bieden een basis om SAW en de ontwikkelde factsheets en tools 

in de praktijk door te ontwikkelen samen met studenten, docenten, coaches, SAWers en an-

dere betrokkenen. 
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Bijlage 1 – Waaier bouwstenen voor SAWers en docent/coaches 
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Bouwstenen voor 

SAWers & docent/coaches 

Nabijheid &betrokkenheid 

SAW op locatie aanwezig: voor stu-

denten, maar ook voor de docent/coa-

ches geldt dat ‘zien en gezien worden’ 

belangrijk is. Door enkele uren per 

week op de opleiding aanwezig te zijn, 

kan de SAWer de docent/coach in de 

dagelijkse gang van zaken concreet en 

adequaat ondersteunen. 

Persoonlijke betrokkenheid van SA-

Wer en docent/coach: werken vanuit 

een open houding. Dit blijkt bijvoor-

beeld in de bejegening van studenten, in 

de zin van: ‘Op welke manier kan ik je 

steunen om te bereiken dat jij een di-

ploma gaat halen?’ 

Nabijheid &betrokkenheid 

 

SAWer sluit aan bij activiteiten aan 

het begin van het schooljaar (intro-

ductie weken): Voor bekendheid on-

der zowel studenten als docenten/coa-

ches is het aansluiten bij activiteiten 

aan het begin van het schooljaar van 

zeer groot belang. 

Respectvol en laagdrempelig con-

tact: Onderhoud respectvol, laagdrem-

pelig contact met studenten. Geef aan-

dacht via ‘kleine signalen’. 

Nabijheid &betrokkenheid 

 

SAW in de klas aanwezig:. Vanaf begin 

van het schooljaar de aanwezigheid in 

de klas inplannen (bijv. maandelijks, in 

eigen agenda).  

Oprechte interesse docent/coach: 

Als docent interesse hebben in de leef-

wereld van jongeren en oog voor ‘de 

student met problemen’. Een do-

cent/coach kan goed lesgeven en heeft 

er daarnaast plezier in om met de stu-

denten op te trekken. 



23 
 

 

  

Leiderschap 

Sterke persoonlijkheid SAWer: De 

SAWer heeft een sterke persoonlijk-

heid, is geduldig, in staat tot zelfreflec-

tie en treedt doortastend op. Hij heeft 

de moed om beslissingen te nemen. In 

de omgang met de studenten is hij ge-

richt op het verschaffen van duidelijk-

heid, korte gesprekken en snel door-

pakken. Zodoende ervaart de student 

de consequenties van het eigen gedrag. 

In de omgang met docent/coaches doet 

hij onder meer aan ‘verwachtingenma-

nagement’. 

Leiderschap 

 

Sterke persoonlijkheid do-

cent/coach: Een docent/coach heeft 

een sterke persoonlijkheid, heeft over-

wicht in de groep en is authentiek. Een 

docent/coach is in staat heel bewust 

een bepaalde rol in te nemen, bijvoor-

beeld: ‘functioneel’ boos zijn. Tegelij-

kertijd moet de docent/coach in staat 

zijn zich kwetsbaar op te stellen. 

Leiderschap 

Lef en contact: De SAWer werkt out-

reachend, stapt met “open mind” op 

student af, maakt gemakkelijk contact, 

zowel individueel als in een groep.  Be-

weegt zich proactief en kan actief luis-

teren. De SAWer kan weerstand van de 

student ombuigen naar en omzetten 

tot concrete acties. Hij neemt niet over 

en is betrouwbaar. 

 

Professionaliteit 

De docent/coach heeft verstand van le-

ren, leerprocessen en sociale pro-

cessen. Hij is in staat om: 

 Leertrajecten vorm te geven 

(prestaties, leer/werksituaties) 

 Studenten effectief te begeleiden 

in hun leertraject 

 Studenten te leren reflecteren 

 Contexten te creëren, die ontwik-

keling van persoonlijke kwalitei-

ten mogelijk maakt 

 Reflectieprocessen op gang te 

brengen op zowel gedrag/per-

soon, inhoud, als op leerstrate-

gieën. 
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Professionaliteit 

Goed kunnen signaleren: De do-

cent/coach heeft een scherp oog voor 

het functioneren van de studenten en 

voor problemen die mogelijk de 

schoolloopbaan belemmeren.  

Zich voegen binnen de context van 

de school: Wanneer de SAWer zich 

thuis voelt bij een opleiding of onder-

deel van de school, dan verloopt de sa-

menwerking met docent/coaches be-

ter. Een SAWer moet zich ook binnen 

een groep studenten kunnen bewegen.  

 

Professionaliteit 

Uitwisselen en afstemmen met col-

lega docent/coaches om te voorkomen 

dat studenten soms wel, soms geen on-

dersteuning krijgen.  

Aansluiten bij de docent/coach: SA-

Wer gaat in op voorstellen van de do-

cent/coach(es) om aan te schuiven in 

de klas en doen in de onderwijscontext 

bruikbare suggesties om de do-

cent/coach te ondersteunen. Dat houdt 

in dat een SAWer nooit harder loopt 

dan de docent/coach en diens tempo 

volgt.  

Professionaliteit 

Een stapje verder gaan, maar ook 

weten waar de grens ligt in de eigen 

inzet: De SAWer heeft meer tijd en 

vaak ook meer expertise dan de do-

cent/coach om in te gaan op de 

(hulp)vraag van de student, op wat 

deze zou willen, waar hij/zij tegenaan 

loopt en welke problemen er spelen. 

Dit vergt bij een (klein) aantal studen-

ten een intensief contact, intensiever 

en gericht op meer leefgebieden dan de 

docent/coach kan bieden. Soms resul-

teert contact met SAW in het advies el-

ders hulp te zoeken. 

 

Leiderschap 

Vertrouwen als basis: SAWer sluit 

concreet en doelgericht aan op de 

vaardigheden en vragen van de do-

cent/coaches en studenten. Een goede 

samenwerkingsrelatie zal niet ont-

staan, wanneer de SAWer zich de rol 

van expert aanmeet. Eerst zal vertrou-

wen als basis onder de samenwerking 

tot stand moeten komen. Dan kan de 

SAWer door middel van advisering de 

expertise de docenten versterken. 
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