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VOORWOORD 
 

Samen jongeren helpen waarbij het in leven even tegen zit.  

Heb je daar allemaal al aan gedacht? Hoor ik nog zeggen toen ik in 2015 mijn brainstorm over de 
onderzoeksopzet voorlegde. Mijn hoofd werd overladen met ideeën en inzichten, kortom nieuwe 
inspiratie. Ik was bezig met de aanvraag voor de academische werkplaats ‘Samen op School’ en werd 
geïnspireerd over de bijdrage die onderzoek kan leveren aan ‘mijn’ werkveld. Als échte professional, ben 
ik gedreven door de inhoud van mijn werk. Tot dusverre keek ik met enig argwaan naar onderzoek. Maar 
het loont om af en toe een grens over te gaan! Ik ging de grens over naar de onderzoekswereld. In mijn 
onderzoek gaan de collega’s uit de hulpverleningswereld de grens over naar de onderwijswereld. En 
daarmee komen ze in ‘mijn’ wereld. 
 
Met dertien jaar ervaring als schoolmaatschappelijk werker, kortom hulpverlener op een school, noem ik 
dit grensgebied ‘mijn werkveld’. Ervaring op zo’n 60 scholen van basis-, voortgezet- en mbo-onderwijs. 
Van kleine dorpsschooltjes in Veere tot het grote ROC Deltion College in Zwolle met haar 16.000 
studenten. Soms werkend vanuit een maatschappelijke organisatie, een Centrum Jeugd en Gezin of 
Bureau Jeugdzorg, en altijd met één been in het onderwijs.  
Wanneer je het onderwijs binnenkomt als hulpverlener, lijkt het onderwijs net een andere wereld. 
Mensen spreken een andere taal, maken zich druk over andere dingen. Door jarenlang over de grens 
heen-en-weer te gaan, heb ik in die werelden op de werkvloer veel overeenkomsten en gelijke 
vraagstukken ontdekt. Ik zag zowel onderwijsprofessionals en hulpverleners worstelen met hun zorgen 
om de jongeren en hun privé-problemen. En ook ergernis naar elkaar, van hulpverleners naar onderwijs 
en zeker ook andersom. Vaak vanuit een betrokkenheid en bevlogenheid bij ‘hun’ jongere, waar men zich 
verantwoordelijk voor voelt en zich zorgen over maakt. Mijn verwondering beslaat vooral de vraag 
waarom het toch zo lastig is om samen te werken. Juist omdat er zo veel betrokkenheid is om jongeren 
te helpen. Juist omdat er zo veel kennis en ervaring is in beide werkpraktijken dat kennisuitwisseling haast 
niet anders kan dan bijdragen. Met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen komt er gelukkig steeds 
meer aandacht voor de aansluiting tussen onderwijs en hulpverlening. Zelfs in de wetenschap worden 
agenda’s aan elkaar gekoppeld. Het doet mij goed dat steeds meer mensen een gezamenlijke opgave 
ervaren om jonge mensen te ondersteunen bij hun leren en leven.  
 
Mijn ervaringen hebben de context van waaruit dit onderzoek heeft plaatsgevonden, gevoed, gekleurd 
en gevormd. Deze invloeden zijn weliswaar niet systematisch verzameld, maar kunnen niet onvermeld 
blijven in een woord vooraf aan een wetenschappelijk ontwerpgericht onderzoek. Vanuit mijn positie als 
schoolmaatschappelijk werker, met veel kennis uit dagelijkse ervaringen, ben ik dit ontwerpgerichte 
onderzoek gaan uitvoeren. Naast onderzoeker van het Deltion Jongerenteam ben ik, vanuit Stichting De 
Kern, werkzaam als schoolmaatschappelijk werker bij Deltion College. Binnen het Deltion College was ik 
werkzaam in drie teams: Deltion Jongerenteam, PLUS.Deltion (tweedelijns onderwijsvoorziening) en het 
Studenten Succes Centrum (Deltionbrede tweedelijns ondersteuning). Renske Venhuizen, voormalig 
directeur studentenzaken Deltion College en Erika Heerema, voormalig projectmanager van het Deltion 
Jongerenteam, beschouw ik als moeders van het gedachtengoed van het Deltion Jongerenteam. Erika 
Heerema, procesbegeleider bij Heerema Consultancy, heeft mij begeleid bij het ontwerpgerichte 
onderzoek.  
Als uitvoerend generalist van de pilot ‘Doorontwikkeling Netwerk Jeugd en Gezin’ heb ik , samen met 
collega generalist Hanneke van Kooten, een inhoudelijke aanzet geleverd tot het gedachtengoed van het 
Deltion Jongerenteam. Omdat ik wilde weten of de ontwerpprincipes van het Deltion Jongerenteam juist 
zijn, heb ik het ontwerpgerichte onderzoek geïnitieerd en gefinancierd.  
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Een passie voor het onderwerp is nodig geweest om dit drie jaar durende ontwerponderzoek uit te 
kunnen voeren en af te kunnen ronden. Ik heb mijn uitdagingen gekregen en daardoor veel geleerd. In 
deel 1 beginnend met de uitdaging om ontwerpgericht onderzoek te positioneren in een 
onderwijssyteem waar een voorkeur heerst voor effectmeting en kosteneffectiviteitsanalyse. In deel 2 
een intensief veldonderzoek waarbij mijn organisatorische, veranderkundige en strategische 
competenties op de proef werden gesteld. En in deel 3 nam ik afstand van Deltion Jongerenteam om door 
een theoretisch kader naar de praktijk te kunnen kijken, daarmee ruimte te geven aan nieuwe inzichten 
en mijn persoonlijk ontwikkelproces.   
Terugblikkend was het een intens en vruchtbaar leerproces. Een interdisciplinair team ontwikkelen en 
onderzoeken tussen dynamische sociale systemen is complex. Het bekleden van drie rollen: professional, 
onderzoeker en adviseur, maakte het nog complexer. De privé-problematiek van studenten vraagt in het 
uitvoerende werk veelal om snel te handelen. Daarnaast had ik een adviserende en (tijdelijk) 
coördinerende rol voor Deltion Jongerenteam én tegelijkertijd had ik een theoretisch raamwerk in mijn 
hoofd waarmee ik de processen analyseerde. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft één van mijn casussen 
beschreven. De beschrijving is exemplarisch voor mijn beleving van het uitvoerende werk in de praktijk 
van Deltion Jongerenteam en toegevoegd als bijlage. 
 
Ik wil mijn begeleiders, Erika en Hillary, bedanken, omdat ze mij in de afgelopen jaren hebben bijgestaan 
en mij hebben laten vertrouwen in een mooi proces. Met wijsheid en geduld hebben ze mij ondersteund, 
volgend aan mijn Kairos-tijd. Ik ben dankbaar voor de diepgaande gesprekken die ik met hen, en met 
andere sparringpartners, heb mogen hebben. Mijn pedagogische visie is mede gevormd door 
enerverende dialogen over leren, onderwijs, veranderprocessen, organisatieontwikkeling, pedagogische 
interventies, grondslagen van de pedagogiek, design-based education, jongerenparticipatie. Dank ook 
aan Hanneke, inmiddels coördinator van Deltion Jongerenteam. Zij is mijn maatje en ‘critical friend’ bij 
het verbinden en innoveren op de werkvloer. Het thuisfront, zonder steun en een leuk leven aan het 
thuisfront was het nooit gelukt. Hoe verder ik ontwikkel, hoe meer ik thuis kom. Dank aan mijn ouders 
die mij doorzettingsvermogen, liefde en de praktische boeren (eigen) wijsheid hebben meegegeven.  
 
Verder wil ik alle studenten bedanken die mij hun persoonlijke verhalen toevertrouwden. Hun openheid 
maakt het voor mij mogelijk om de grens over te gaan en met hun ‘wereld’ kennis te maken.   
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SAMENVATTING 
 

Soms hebben studenten door tegenslagen in het leven extra ondersteuning van een hulpverlener nodig. 
Bij ROC Deltion College zijn hulpverleners, GGZ en jongerenwerk binnen de school samengebracht om in 
nabijheid van studenten en docenten te kunnen werken. Dit is een manier om niet-schoolse hulpvragen 
van studenten sneller, beter en in samenhang met schoolse vragen op te pakken.  
Uit het onderzoek blijkt dat, met de komst van Deltion Jongerenteam, de preventieve hulp en 
ondersteuning voor studenten en docenten is verbeterd.  Er is een stap in de goede richting gezet om 
samenwerking tussen onderwijs en partners uit de (jeugd)hulp vorm te geven. Wel dient daarbij de 
kanttekening gemaakt te worden dat het tijd vraagt om tot een nieuwe manier van (samen) werken te 
komen. Tussenopbrengsten van het ontwerpgerichte onderzoek hebben input geleverd om, in 2018, de 
pilot twee jaar te verlengen. Dit biedt mogelijkheid om Deltion Jongerenteam verder door te ontwikkelen.  
 
De meeste successen zijn behaald met het organiseren van hulp en ondersteuning in nabijheid van de 
docenten en kwetsbare mbo studenten. De expertise binnen de school hebben en gebruiken maken van 
elkaars netwerk draagt bij aan het verbeteren van de ondersteuning. Het samen werken op één locatie 
draagt bij aan het komen tot een gezamenlijke aanpak. Samenwerkingsmodel ‘School als wijk’ is passend 
voor deze kwetsbare jongeren van het mbo die lang niet altijd zelf een hulpvraag (kunnen) stellen. Het 
helpt om jeugdhulp te verbinden aan het leven van jongeren op school.  
 
De theorie van Boundary Crossing en de onderliggende ‘Activity Theory’ van Engeström hebben ons met 
een andere bril naar de praktijk laten kijken. Hierdoor is leerpotentieel zichtbaar geworden in de 
grenspraktijk tussen mbo en hulpverlening. Een praktijk waarin medewerkers worden uitgedaagd om zich 
buiten hun vertrouwde onderwijs- of hulpverleningspraktijk te begeven. Het helpt het om oog te hebben 
voor de processen van Boundary Crossing. De theorie leert ons dat de gebruikelijk fricties, het samen 
zoeken en leren, bijdraagt aan het leerproces. Acties van professionals uit de onderwijs- en 
hulpverleningspraktijk kunnen we beter begrijpen als we kijken naar het systeem waarin deze 
plaatsvinden. Het helpt om aandacht te besteden aan hoe men met elkaar wil samenwerken en elkaar 
tijd te gunnen om te leren. Op één locatie samen werken biedt potentieel om niet alleen de grenspraktijk 
te verstevigen, maar het maakt ook transformaties van zowel de onderwijs- als hulpverleningspraktijk 
mogelijk. De kwaliteit van het lerend vermogen wordt in grote mate bepaald door hoe goed mensen 
kunnen, willen en durven reflecteren. Je moet niet bang zijn om elkaar te bevragen. 
 
Door het ontwerpgerichte onderzoek is samen met studenten, onderwijs, gemeente en partners uit de 
(jeugd)hulp onderzoekend en systematisch gewerkt om tot een nieuwe manier van samen werken te 
komen. Het proces van ontwerpgericht onderzoek maakt het mogelijk om direct bij te dragen aan 
verandering en vernieuwing in de praktijk. Naast dat studenten in dit onderzoek betrokken waren als 
respondent, waren de studenten betrokken in een actieve onderzoekrol. De bijdrage van studenten 
zorgde voor verrassende en waardevolle inzichten. Managers en professionals kunnen samen verstrikt 
raken in discussies over verschillen in opvattingen, regels en werkafspraken. De studenten benadrukken, 
met hun aanwezigheid, ideeën en ervaringen, de gezamenlijke opgave. Een gezamenlijke opgave die door 
alle betrokkenen anders wordt ingevuld. De studenten ondersteunen dat de dialoog wordt gevoerd, daar 
waar het er echt toe doet. Het ondersteunt de reflectie op ‘waarom’ we met elkaar in gesprek zijn.  
Wat voor organisatie willen we zijn? Welke bijdrage willen we leveren? Dat is collectief leren op het niveau 
van durven en vooral willen en zijn. Ontwikkelen. Om Deltion Jongerenteam door te ontwikkelen is de 
dialoog nodig en een onderwijsorganisatie die de verandering, die Deltion Jongerenteam als 
netwerkorganisatie met een interorganisationele samenwerking met zich meebrengt, kan integreren. 
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INLEIDING 
 

 

In 2015 heeft Deltion College hulpverleners met verschillende expertises binnen de school 
samengebracht in het Deltion Jongerenteam, om te kunnen werken in de directe nabijheid van de 
student. Hiermee is een stap gezet in de doorontwikkeling van het geheel van zorg en onderwijs rondom 
de student. Het Deltion Jongerenteam is een interdisciplinair team van hulpverleners en jongerenwerk 
die vanuit een generalistische en integrale basisaanpak (specialistische) ondersteuning biedt aan 
studenten en docenten op de locatie van de opleiding op entree- en niveau twee onderwijs.  
De uitkomsten van de pilot ‘Doorontwikkeling Netwerk Jeugd en Gezin’ Zwolle 2013- 2014, hebben 
geleerd dat juist deze studenten de weg naar de hulpverlening moeilijk weet te vinden, omdat ze soms 
‘klaar zijn met hulpverlening’ of de drempels voor hulp te hoog zijn.1 Het Deltion Jongerenteam bevindt 
zich in een pilotfase. De pilot is in januari 2018 verlengd tot 2020.   
 
 
Het ontwerp van het Deltion Jongerenteam is gebaseerd op drie ontwerpprincipes 2: 
1) Laagdrempelig op de opleidingslocatie, voor docenten en studenten. 
2) Gezamenlijke visie en aanpak met betrekking tot het versterken en activeren van jongeren.  
3) Interdisciplinair team op de mbo-locatie.  
 
Gedurende schooljaar 2016/2017 is deel 2, het veldonderzoek van het ontwerpgericht onderzoek, 
uitgevoerd. Middels kwalitatieve- en kwantitatieve gegevensverzameling is de juistheid van de 
ontwerpprincipes onderzocht. In drie cycli is het Deltion Jongerenteam systematisch geëvalueerd en 
doorontwikkeld. De drie cycli waren respectievelijk gericht op de opleidingen uit de eerste drie uitrolfasen 
van het Deltion Jongerenteam3. Er is informatie verzameld middels (groeps)interviews, bijeenkomsten 
van de Community of Practice, een digitale studenten tevredenheid enquête, een Worldcafé. Er is een 
trajectregistratie opgesteld voor het Deltion Jongerenteam. Er zijn evaluaties gehouden met de opleiding 
waar het Deltion Jongerenteam actief is en er is gebruik gemaakt van gegevens uit de schoolregistratie. 
De tussenopbrengsten zijn gedeeld en gepresenteerd aan de stuurgroep en wethouders uit regio Zwolle. 
 
Het onderzoek is sterk met de praktijk gekoppeld en de opbrengsten zijn oplossings- en ontwerpgericht. 
Het veldonderzoek is uitgevoerd bij ROC Deltion College te Zwolle. 
 
Het onderzoek is onderdeel van de masteropleiding pedagogiek, studierichting integrale jeugdzorg van 
de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Drs. Hillary Vos is de studiebegeleider. Zij zal samen met dr. J. 
Metselaar, Lector bij het lectoraat Zorg voor Jeugd, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, het onderzoek 
beoordelen.  
  

                                                           
1 De school als wijk - Doorontwikkeling Deltion Jongerenteam, oktober 2015 
2 De visie zoals beschreven in: Kader Deltion Jongerenteam, 14 december 2015 
3 Gefaseerde uitrol Deltion Jongerenteam, 13 oktober 2015 
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Figuur 1: onderzoekmodel  
onderwijskundig ontwerponderzoek, Petra Cremers 

Het ontwerpgerichte onderzoek naar Deltion Jongerenteam bestaat uit drie delen:  

Deel 1: Middels een initiële praktijk- en literatuurstudie is de problematiek verkend. Uit de, reeds 

opgestelde, visie van het Deltion Jongerenteam zijn ontwerpprincipes herleid. Dit geeft een 

onderbouwing voor het research design van het onderzoek.  

Deel 2:  De uitvoering van het veldonderzoek. In drie cycli van ontwerpen, evalueren en herzien van het 

ontwerp is het Deltion Jongerenteam onderzocht. Deel 2 is gericht op de praktijkstroom en 

draagt bij aan de doorontwikkeling van het Deltion Jongerenteam in de praktijk. 

Deel 3: De opbrengsten uit het veldonderzoek worden geanalyseerd aan de hand van de 

literatuurstudie. Deel 3 is gericht op de kennisstroom en draagt bij aan kennisontwikkeling. 

LEESWIJZER 

In de eerste twee hoofdstukken blikken we terug op de onderzoeksstrategie (Deel 1) en de opbrengsten 
van het veldonderzoek (Deel 2). Vervolgens gaan we in Deel 3 in op de kennisontwikkeling en 
consolidatie in de praktijk. In Hoofdstuk 3 staan de opbrengsten van samenwerkingsmodel School als 
Wijk beschreven. In hoofdstuk 4 analyseren we de opbrengsten uit het veldonderzoek aan de hand van 
het theoretische kader bestaande uit de ‘Activity Theory’ en ‘Boundary Crossing’. Hiermee wordt het 
leerpotentieel zichtbaar van samen werken in de grenspraktijk van mbo en hulpverlening. In hoofdstuk 
5 wordt de bijdrage van ontwerpgericht onderzoek aan de doorontwikkeling van Deltion Jongerenteam 
beschreven. In hoofdstuk 6 zal de kennisvraag worden beantwoord: Hoe kan een samenwerking tussen 
onderwijs, gemeenten en hulpverlening ontworpen worden die bijdraagt aan preventieve hulp en 
ondersteuning voor studenten van de entree- en niveau tweeopleidingen?  
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 DEEL 1 ONDERZOEKSSTRATEGIE  
 
In dit eerste hoofdstuk worden de strategische onderzoek keuzes kort toegelicht. Een ontwerpgericht 
onderzoek heeft een praktijkstroom en een kennisstroom, aan beide stromen is een onderzoeksvraag 
verbonden (1.1). De drie ontwerpprincipes (1.2) van Deltion Jongerenteam zijn op juistheid onderzocht. 
Bij de onderzoektactiek is rekening gehouden met de gefaseerde uitrol van Deltion Jongerenteam (1.4) 
en de, door de stuurgroep opgestelde, verantwoordingscriteria voor de pilot (1.3). De type 
gegevensverzameling (1.5) en de tactische keuzes (1.6) worden beschreven. In paraaf 1.7 wordt 
toegelicht op welke wijze de gegevens zijn geanalyseerd om te komen tot een beantwoording van de 
onderzoeksvragen. 
 

1.1. ONDERZOEKSVRAAG 

KENNISSTROOM 

Kennisvraag: Hoe moet een samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en hulpverlening ontworpen 

worden die bijdraagt aan preventieve hulp en ondersteuning voor studenten van de entree- en niveau 

tweeopleidingen 

PRAKTIJKSTROOM 

Ontwerpvraag: Draagt het Deltion Jongerenteam bij aan het verbeteren van preventieve hulp en 

ondersteuning voor studenten van de entree- en niveau tweeopleidingen. 

 

1.2. INITIËLE ONTWERP VAN HET DELTION JONGERENTEAM 

Het Deltion Jongerenteam heeft een kader opgesteld voor de pilot, waarin haar visie4 staat beschreven. 

Uit deze visie zijn drie initiële ontwerpprincipes te herleiden. Een ontwerpprincipe is een algemene 

richtlijn die geldig is in bepaalde contexten en die richting geeft aan het ontwerpen van een concrete 

handeling voor een specifiek geval. Met andere woorden, dan ga je er ‘in–principe’ van uit dat als je 

binnen entree- en niveau 2 opleidingen een bepaalde handeling doet, dat deze leidt tot een bepaalde 

uitkomst.  

Om te kunnen onderzoeken of deze ontwerpprincipes juist zijn, zijn ze in de CIMO-logica (Denyer, 
Tranfield & Van Aken, 2008) ingedeeld. De CIMO-logica wordt gebruikt voor het opstellen van 
redeneerketens die aangeven waarom wordt verwacht dat een bepaalde interventie leidt tot een 
bepaalde beoogde uitkomst. Deze logica is als volgt samengesteld:  
 
‘In deze context(C) van problemen zal het gebruiken van deze interventiesoort(I) deze mechanismen(M) 
teweegbrengen, waardoor de uitkomsten (Outcomes) worden gerealiseerd. (1.7) 
 
 
  

                                                           
4 De visie zoals beschreven in: Kader Deltion Jongerenteam, 14 december 2015 en basisnotitie: De school als wijk - Doorontwikkeling Deltion 
Jongerenteam, oktober 2015 
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ONTWERPPRINCIPE 1:  

LAAGDREMPELIG OP DE OPLEIDINGSLOCATIE 

 

CONTEXT 

Uit ervaring blijkt dat kwetsbare jongeren binnen de entree- en niveau 2 

opleidingen de weg naar de hulpverlening, GGZ en het jongerenwerk moeilijk 

weten te vinden. Ze zijn soms ‘klaar met hulpverlening’ en voor hen zijn de 

drempels hoog.  

INTERVENTIE 

Hoe kan er laagdrempelig hulp geboden worden aan studenten en docenten? 

Directe aanwezigheid en nabijheid van (gespecialiseerde) hulpverlening en 

jongerenwerk in de onderwijsteams van niveau 1 (Entree) en niveau 2, volgens de 

uitgangspunten van de transitie Jeugdzorg: ondersteuning zo licht en dichtbij als 

mogelijk en gespecialiseerd wanneer nodig. 

MECHANISME 

-Vroegtijdige interventies en signalering in de omgeving waar de jongere veel tijd 

doorbrengt als succesfactor in het bereiken en vasthouden van jongeren  

-Door de hulpverlener of jongerenwerker binnen de school te laten werken, kan 

(weer) vertrouwen ontstaan in hulpverlening. 

UITKOMST 

-Meer studenten worden bereikt  
-Een bijdrage aan het voorkomen van voortijdige schooluitval  
-Een bijdrage aan de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van studenten 
-Een betere afstemming tussen externe (gespecialiseerde) hulpverlening (volgens 
het één-plan-principe) en de onderwijsbegeleiding (passend onderwijs) 
-Niet te snel doorverwijzen naar hulpverlening buiten de school met extra risico de 
jongere onderweg kwijt te raken 

 

 

ONTWERPPRINCIPE 2:  

GEZAMENLIJKE VISIE EN AANPAK MET BETREKKING TOT HET VERSTERKEN EN ACTIVEREN VAN JONGEREN 

 

CONTEXT Hoe kan een gezamenlijke visie worden gevormd en een gezamenlijke aanpak? 

INTERVENTIE Door verschillende partijen op locatie samen te laten werken (co-creatie). 

MECHANISME 
Gezamenlijke visievorming en een gezamenlijke aanpak is kansrijk daar waar 

verschillende partijen op locatie samen werken. 

UITKOMST  
Een gezamenlijke aanpak met betrekking tot het versterken en activeren van 

jongeren. 
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ONTWERPPRINCIPE 3:  

INTERDISCIPLINAIR JONGERENTEAM AANWEZIG OP DE MBO-LOCATIE 

 

CONTEXT 

84% van de studenten woont niet in Zwolle. Het organiseren van ondersteuning 

en hulpverlening dichtbij studenten vraagt daarom om andere oplossingen dan 

een woonplaatsgerichte aanpak (waarbij de jongere wordt doorverwezen naar de 

lokale ondersteuningsstructuur in de eigen woonplaats).  

INTERVENTIE Het ‘mbo als wijk’ zien.  

MECHANISME 

 Het risico wordt kleiner de jongere op weg naar externe hulpverlening 

onderweg kwijt te raken in de verschillende ondersteuningsstructuren / 

ingangen per gemeente.  

 Er kan door instellingen beter worden gezocht naar vormen van hulp en 

ondersteuning die aansluiten bij de vragen, behoeften en specifieke 

kenmerken van studenten in de leeftijd van 16- 27 jaar. 

UITKOMST Meer studenten ontvangen hulp en ondersteuning die aansluit bij hun vragen, 

behoeften en specifieke kenmerken. 

 

 

1.3. VERANTWOORDINGSCRITERIA VAN DE PILOT 
 

De doelstelling van de pilot van het Deltion Jongerenteam is door ontwikkelen en evalueren van een - 
voor de duur van de pilot- vastgesteld ontwerp (1.2). Er is  informatie nodig over de bijdrage van het 
Deltion Jongerenteam aan ondersteuning voor kwetsbare mbo-studenten, zodat een structurele 
samenwerking, samen met de regiogemeenten, kan worden vormgegeven.  Door de stuurgroep zijn acht 
verantwoordingscriteria vastgesteld voor de pilot.  
 

1. Bereik aantal studenten 
2. Type ondersteuning: advies of meerdere gesprekken 
3. Aantallen en type problemen 
4. VSV-cijfers 
5. Aantal doorverwijzingen naar zwaardere zorg & welke 
6. Aantal doorverwijzingen naar (vrij-toegankelijke) lichte ondersteuning & welke  
7. Tevredenheid studenten  
8. Samenwerking met gebieds-/wijkteams (aantal casussen, ervaringen) 
 

Het ontwerpgerichte onderzoek levert kennis op met betrekking tot alle criteria. Verantwoordingscriteria 
1 t/m 6 zijn kwantitatief onderzocht. De laatste twee criteria zijn op kwalitatieve wijze benaderd. 
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1.4. GEFASEERDE UITROL DELTION JONGERENTEAM 

Het Deltion Jongerenteam is in maart 2015 gestart bij entreeopleiding START.Deltion en niveau 
tweeopleiding Motorvoertuigentechniek. Tot eind 2017 is het Deltion Jongerenteam gefaseerd uitgerold 
naar alle niveau tweeopleidingen van het Deltion College. De volgordelijke invoering van het Deltion 
Jongerenteam is gekozen op basis van de volgende criteria: Entree- en niveau twee opleidingen - omvang 
aantal studenten - percentage aantal voortijdig schoolverlaters.5   
Aansluitend bij de gefaseerde uitrol van het Deltion Jongerenteam is het functioneren van het Deltion 
Jongerenteam gedurende schooljaar 2016/2017 in drie cycli onderzocht. Het kwalitatieve onderzoek 
vond plaats bij opleidingen van de eerste drie uitrolfasen, waar het Deltion Jongerenteam actief was. 
 

1.5. TYPE GEGEVENSVERZAMELING 

Er is gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve- als kwantitatieve gegevensverzameling. Om meer generieke 
informatie te verzamelen en de externe validiteit te vergroten, zijn er verschillende typen van 
gegevensverzameling gebruikt. 
 

KWALITATIEVE GEGEVENSVERZAMELING: 

Interviews  Semigestructureerde (groeps)interviews met een open oplossingsgericht karakter 
gericht op de beleving van de geïnterviewde. 

CoP Een Community of Practice (CoP) is een sociale collaboratieve omgeving waarin mensen 
samenkomen om samen te leren, problemen op te lossen en te innoveren. Binnen CoP’s 
worden studenten, professionals en managers als experts beschouwd op hun eigen 
terrein. Zij kunnen het beste aangeven wat in hun ogen ‘het beste werkt’.  

Gevalstudie  Een beschrijving van een bestaande praktijksituatie door medewerkers van het Deltion 
Jongerenteam 

World Café Het World Café is een innovatieve werkvorm om een levendige dialoog op te zetten 
tussen studenten, onderwijs, het Deltion Jongerenteam en de stuurgroep. 

Enquête Digitale studenten tevredenheidenquête 
Evaluaties Evaluaties in de ontwerppraktijk tussen DJT-medewerkers en opleidingen. 

KWANTITATIEVE GEGEVENSVERZAMELING: 

Registratie DJT Er is een trajectregistratie opgesteld voor het Deltion Jongerenteam. 
Schoolregistratie VSV-cijfers, studentenaantallen van de deelnemende opleidingen en aantal studenten 

met extra begeleiding vanuit passend onderwijs. 
 

1.6. ONDERZOEK TACTIEK 

In hoofdstuk 5 wordt de aard van ontwerpgericht onderzoek beschreven. In deze paraaf lichten we twee 

bepalende tactische onderzoekskeuzes toe: ‘samen werken’ en de ‘praktijk- en kennisstroom’. 

SAMEN WERKEN 
Het ontwerpgerichte onderzoek levert een bijdrage aan innovatie en samenwerking tussen onderwijs en 

hulpverlening ten behoeve van de kwetsbare mbo-student. Het onderzoeksproces is daarom ingericht op 

het samen werken aan het vraagstuk. Het onderzoek is gericht op democratische kennisontwikkeling. De 

entree- en niveau twee studenten waren zowel als respondent als in een onderzoekrol actief. Samen met 

andere betrokkenen hebben zij informatie uitgewisseld, kennis verzameld en oplossingen gezocht.   

  

                                                           
5 Gefaseerde uitrol Deltion Jongerenteam, 13 oktober 2015  
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PRAKTIJK- EN KENNISSTROOM 
Het onderzoek is gericht op de doorontwikkeling in de praktijk en is verankert in de kennisstroom. Het 

ontwerpgerichte onderzoek bevordert de doorontwikkeling van het Deltion Jongerenteam in de praktijk 

door gedurende de uitvoering van het veldonderzoek (kennis)opbrengsten te delen. 

 
De onderzoek tactiek van het veldonderzoek staat in Tabel 2 schematisch weergegeven:  

Tabel 1: Onderzoek tactiek 

  

KWALITATIEVE GEGEVENSVERZAMELING 

SCHOOLJAAR 
2016/2017 

CYCLUS 1 
Tot de kerstvakantie 

Gericht op de 1e uitrolfase DJT 

CYCLUS 2 
Tot de voorjaarsvakantie 

Gericht op de 2e uitrolfase DJT 

CYCLUS 3 
Vanaf de voorjaarsvakantie 

Gericht op de 3e uitrolfase DJT 

STUDENT 

 Twee interviews met 
een entree- en niveau 

twee student 
die een traject hebben 
gevolgd bij het DJT.  

 

C
oP

 

 

 Groepsinterview met 
niveau twee studenten 

van de opleiding 
 

C
oP

 
 

 Digitale 
studenten 

tevredenheid 
enquête 

 DJT-café 

C
oP

 
  

ONDERWIJS 

 Interview met twee 

docenten van entree- 
en niveau twee 
onderwijs  

 Interview met het 
Studenten 
Succescentrum 

C
oP

 
 Interview met drie 

docenten en 2e-lijn 
ondersteuning (SSC) uit 
de 2e uitrolfase van het 

DJT. 
 

 Evaluatie klassikale 
preventieve aanpak 

C
oP

 

 Evaluaties 

tussen DJT en 
opleidingen 

 DJT-café 

 Evaluatie 
klassenbespreking 
entreeonderwijs 

C
oP

 
  

DJT 

 Groepsinterview 

tijdens de inhoudelijke 
vergadering 

 
 Gevalstudie 

C
oP

 

 Groepsinterview 

tijdens inhoudelijke 
vergadering 

 
 Gevalstudie 

C
oP

 

 Evaluaties 

tussen DJT en 
opleidingen 

 DJT-café 
 Gevalstudie 

C
oP

 
  

STUURGROEP 

 Individuele Interviews 
met drie leden van de 
stuurgroep van 
onderwijs, 

hulpverlening en 
gemeente. 

C
oP

 

 

C
oP

 

 DJT-café 

C
oP

 
  

KWANTITATIEVE GEGEVENSVERZAMELING 

DJT Trajectregistratie opgesteld voor het Deltion Jongerenteam 

DELTION  
VSV-Cijfers 

Studentaantallen per opleiding 



OO DJT P3VeldkampLizetMP   
14   

 

TOELICHTING KWALITATIEVE GEGEVENSVERZAMELING 

 

INTERVIEWS 
In de eerste twee cycli  zijn semi-gestructureerde (groeps)interviews gehouden met studenten, de 
stuurgroep, en professionals uit onderwijs(ondersteuning) en hulpverlening. Het betreft 11 individuele 
interviews, 3 groepsinterviews, 3 bijeenkomsten van de Community of Practice. In totaal 17 gesprekken 
waarvan een transcript is gemaakt en waarvan in totaal 1072 minuten geluidopname beschikbaar is. De 
interviews zijn gericht op de beleving en bevindingen van de betrokkenen in de praktijk. De 
groepsinterviews zijn voorbereid en afgenomen in samenwerking met een docent of medewerker van het 
Deltion Jongerenteam. De ontwerpprincipes zijn uitgevraagd op de Context, Interventie, het Mechanisme 
en de Outcome, volgens de CIMO-logica  (Bijlage 1.6.1) 
 
COMMUNITY OF PRACTICE 
Aan het eind van elke cyclus is de doorontwikkeling van het Deltion Jongerenteam geëvalueerd in de 
Community of Practice (CoP). De CoP bestond uit drie niveau twee studenten, teamdeskundige van de 
entreeopleiding, teamdeskundige van een niveau tweeopleiding, regiomanager van maatschappelijke 
dienstverlening en coördinator van het Deltion Jongerenteam en een medewerker van het Deltion 
Jongerenteam. Studenten, professionals en manager trokken samen op en verzamelden informatie om 
de doeltreffendheid van het praktisch handelen te toetsen.  
 
DJT-CAFÉ 
In de derde cyclus is het DJT-café (World Café) gehouden. Professionals en managers uit (passend) 
onderwijs, jeugdhulp en de gemeente Zwolle, zijn in gesprek gegaan met entree- en niveau twee 
studenten en docenten van het Deltion College. De vraag: 'Hoe maken wij de juiste hulp makkelijk 
bereikbaar voor Deltion studenten en docenten?’ stond hierbij centraal. Er waren 45 personen aanwezig 
bij het DJT-café dat voor-en-door studenten werd georganiseerd en gedocumenteerd (Bijlage 1.6.2). De 
opbrengsten uit het DJT-café zijn op creatieve wijze, in woord en beeld, gedeeld met de betrokkenen bij 
het Deltion Jongerenteam (Bijlage 1.6.3) Een sfeerimpressie van het DJT-café kan worden bekeken via 
deze  Link naar de video: DJT-café 
 
ONLINE STUDENTEN TEVREDENHEID ENQUÊTE 
In de derde cyclus is een online studentenenquête gehouden via de ROC-spiegel. Studenten die in 
schooljaar 2015/2016 en schooljaar 2016/2017 een traject hebben gevolgd bij het Deltion Jongerenteam 
zijn via de e-mail benaderd om acht vragen te beantwoorden. (Bijlage 1.6.4.)  
 
GEVALSTUDIE 
Drie medewerkers van het Deltion Jongerenteam hebben een bestaande praktijksituatie beschreven. 
(Bijlage 1.6.5).  
 
EVALUATIES PER OPLEIDING, SCHOOLJAAR 2016- 2017  
De negen opleidingen uit de eerste drie fasen hebben, per opleiding, aan het eind van het schooljaar de 
doorontwikkeling van het Deltion Jongerenteam geëvalueerd (Bijlage 1.6.6.). De gegevens uit de 
trajectregistratie van het Deltion Jongerenteam zijn gebruikt voor de evaluaties. Contactpersonen 
inventariseerden bij de collega’s de bevindingen ter voorbereiding van het gesprek. De entreeopleiding 
heeft een digitale enquête gehouden onder docenten om bevindingen te concretiseren. Elke evaluatie is 
uitgevoerd door minimaal een docent van de opleiding en medewerkers van het Deltion Jongerenteam.  
Twee keer heeft er, op verzoek van de opleidingsmanager, een bredere evaluatie plaatsgevonden waarbij 
ook de ondersteuning passend onderwijs werd geëvalueerd. De klassikale preventieve experimenten zijn 
apart geëvalueerd. 

  

https://youtu.be/7lXp5zeq3fw
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TOELICHTING KWANTITATIEVE GEGEVENSVERZAMELING 

 

TRAJECTREGISTRATIE DELTION JONGERENTEAM 
In 2016 is er, in kader van het ontwerpgerichte onderzoek, een trajectregistratie opgesteld voor het 
Deltion Jongerenteam. Hierbij is afgestemd met de coördinator en medewerkers van het Deltion 
Jongerenteam, de adviseur kwaliteitszorg SSC en de onderzoeksbegeleider. Gedurende de gehele looptijd 
van de pilot is deze registratie bijgehouden door de medewerkers. (Bijlage 1.6.8) De 
verantwoordingscriteria die de stuurgroep heeft opgesteld voor de pilot, zijn richtinggevend geweest bij 
het opstellen van de trajectregistratie. Het kader en werkwijze van het Deltion Jongerenteam boden 
ankerpunten om de activiteiten van het Deltion Jongerenteam te kunnen registreren.  
De trajectregistratie wordt door het Deltion Jongerenteam gebruikt als werkdocument en twee wekelijks 
besproken. De gegevens uit de trajectregistratie wordt door het management van het Deltion 
Jongerenteam geanalyseerd voor onderzoek en doorontwikkeling van het Deltion Jongerenteam. 
 
 
 

GEGEVENS UIT DE SCHOOLREGISTRATIE  
Studentenaantallen per opleiding en gegevens over voortijdig schoolverlaters zijn opgevraagd bij de 
adviseur kwaliteitszorg van het Studenten SuccesCentrum en de manager van het Deltion Jongerenteam.  
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1.7. GEGEVENSANALYSE 
 

Om te weten of het Deltion Jongerenteam ‘werkt’is het nodig om te weten wat we precies onderzoeken.  
De drie ontwerpprincipes van het Deltion Jongerenteam zijn uitgewerkt in de CIMO-logica (1.2). De CIMO-
logica slaat een brug tussen de interventie en de beoogde uitkomsten. Het beschrijven van de 
mechanismen helpt om de oorzaak-gevolg keten bloot te leggen, het opent als het ware de ‘black box’ 
uit figuur 3. Door de ontwerpprincipes uit te werken in de CIMO-logica wordt zichtbaar wat het Deltion 
Jongerenteam doet en hoe de interventies worden uitgevoerd (Interventies).  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: CIMO-logica (Denyer,Tranfield, & Aken, 2008) 

De schoolcontext waar de interventies worden uitgevoerd is in beeld gebracht. Hierbij is aandacht voor 
de ondersteuningsbehoefte van studenten en docenten (Context). De ondersteunende en 
belemmerende factoren (Mechanisme) zijn beschreven. Hierdoor worden successen en verbeterpunten 
(Outcome) zichtbaar en in hoeverre de interventies van het Deltion Jongerenteam aan deze successen 
bijdragen.  
De kwalitatieve analyse, door middel van codering, is per ontwerpprincipe uitgewerkt. Er is gekeken naar 
opvallende patronen, naar gedeelde en meerdere keren benoemde waarnemingen en ervaringen met 
betrekking tot ondersteunende-, belemmerende factoren en successen en dilemma’s. Er is bekeken of 
de kwantitatieve data de opbrengsten uit de kwalitatieve data ondersteunen. Hierdoor wordt zichtbaar 
waar het Deltion Jongerenteam toe leidt. Welke outcomes zien we per ontwerpprincipe en hoe 
aannemelijk is het dat die worden veroorzaakt door de bijbehorende interventie? Door te redeneren of 
de ontwerpprincipes juist zijn gesteld, wordt beantwoord of het Deltion Jongerenteam bijdraagt aan het 
verbeteren van preventieve hulp en ondersteuning voor studenten van de entree- en niveau 
tweeopleidingen?  
 
In Deel 3 wordt beantwoord hoe een samenwerking moet worden ontworpen tussen onderwijs, 
gemeenten en hulpverlening die bijdraagt aan preventieve hulp en ondersteuning voor studenten van de 
entree- en niveau tweeopleidingen.  
 
De opbrengst met samenwerkingsmodel ‘School als Wijk’ wordt beschreven. 
Aan de hand van het theoretische kader bestaande uit ‘Boundary Crossing’ (Akkerman en Bakker, 2011, 
2014) en de onderliggende ‘Activity Theory’ van Engeström (1987, 1994, 2001) wordt de 
doorontwikkeling van Deltion Jongerenteam geanalyseerd. De principes van Engeström geven betekenis 
aan leren en handelen van Deltion Jongerenteam. Dit geeft richting hoe de doorontwikkeling van Deltion 
Jongerenteam georganiseerd kan worden.  
De theorie van Boundary Crossing geeft vier indicatoren om leren in de grenspraktijk van hulpverlening 
en mbo onderwijs te analyseren. We kijken met een andere bril naar de praktijk om inzicht te krijgen in 
individuele- en collectieve leer- en ontwikkelprocessen. 

CONTEXT 

OUTCOME INTERVENTIE 
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CYCLUS 3 

DEEL 2  OPBRENGSTEN VELDONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk blikken we terug op deel 2 van het ontwerpgerichte onderzoek; de interventies in de praktijk 
en de opbrengsten van het veldonderzoek.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De opbrengsten uit het veldonderzoek worden gedeeld aan de hand van de drie ontwerpprincipes. 
Laagdrempelig op de opleidingslocatie, voor docenten en studenten (2.1) gezamenlijke visie en aanpak 
met betrekking tot het versterken en activeren van jongeren (2.2) en het interdisciplinair team op de 
mbo-locatie (2.3). De gezamenlijke aanpak is gericht op de interne samenwerking binnen het Deltion 
College en het Deltion Jongerenteam. In paraaf 2.3 ligt de nadruk bij de externe samenwerking, buiten de 
school. 
 
Door te redeneren of de ontwerpprincipes juist zijn gesteld, wordt beantwoord of het Deltion 
Jongerenteam bijdraagt aan het verbeteren van preventieve hulp en ondersteuning voor studenten van 
de entree- en niveau tweeopleidingen. 
 

 
 
 
  

kennis-
ontwikkeling 
ontwerpkennis, 
onderbouwde 
ontwerpprincipes 

(her)construeren 
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theoretisch kader, 
initiële 
literatuurstudie, 
ontwerpprincipes 

consolidatie-
praktijk 
inbedding en 
disseminatie  in de 
praktijk 

 
 
diagnose stellen 
praktijkdoelen 

(her)ontwerpen 
ontwerpdocumen

ten, concepten 

 

reflectie 
successen 

verbeterpunten 

implementatie 

professionele 
ontwikkeling 
deelnemers 
 

Evaluatie 
resultaten 

I  
diagnose en 

onderzoeksagenda 

II  
analyse en 

exploratie 

III  
ontwerp, implementatie en evaluatie 

DEEL 1 

 

DEEL 2 

 

CYCLUS 1 

CYCLUS 2 

 
 
 

Figuur 2: onderzoekmodel  
onderwijskundig ontwerponderzoek, Petra Cremers 
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2.1  ONTWERPPRINCIPE 1: LAAGDREMPELIG OP DE OPLEIDINGSLOCATIE 
INTERVENTIE VAN ONTWERPPRINCIPE 1 

Laagdrempelig hulp bieden aan studenten en docenten door directe aanwezigheid en nabijheid van 
(gespecialiseerde) hulpverlening en jongerenwerk in de onderwijsteams van niveau 1 (Entree) en niveau 
2, volgens de uitgangspunten van de transitie Jeugdzorg: ondersteuning zo licht en dichtbij als mogelijk 
en gespecialiseerd wanneer nodig. 
 

GEWENSTE UITKOMST VAN ONTWERPPRINCIPE 1 

- vroegtijdige interventies en signalering in de omgeving waar de jongere veel tijd doorbrengt als 
succesfactor in het bereiken en vasthouden van jongeren;  

- door de hulpverlener of jongerenwerker binnen de school te laten werken, kan (weer) vertrouwen 
ontstaan in hulpverlening; 

- meer studenten worden bereikt;  

- een bijdrage aan het voorkomen van voortijdige schooluitval; 

- een bijdrage aan de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van studenten;  

- een betere afstemming tussen externe (gespecialiseerde) hulpverlening (volgens het één-plan-
principe) en de onderwijsbegeleiding (passend onderwijs);  

- niet te snel doorverwijzen naar hulpverlening buiten de school met extra risico de jongere onderweg 
kwijt te raken. 

 

WERKELIJKE UITKOMST VAN ONTWERPPRINCIPE 1 

Er kan worden gesteld dat ontwerpprincipe 1 juist is vastgesteld. Door zowel studenten als docenten 
wordt het Deltion Jongerenteam als laagdrempelig ervaren. Door het werk van het Deltion Jongerenteam 
in de opleidingsteams op de entree- en niveau twee opleiding is signalering van hulpvragen en vervolgens 
ondersteuning sneller voor studenten beschikbaar. Het werkt om in de opleidingsteams vanuit een 
generalistische en integrale basisaanpak  (specialistische) ondersteuning te bieden. Studenten worden in 
een vroeger stadium bereikt, er worden meer studenten bereikt en studenten vinden sneller de ‘weg’ 
naar passende en gespecialiseerde hulp.  
De studenten ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dat zij mee kunnen denken over oplossingen. 
Zij waarderen ook dat er samen of in overleg met hen, afstemming plaats vindt met hun professionele 
en persoonlijke netwerk. Leraren waarderen korte communicatielijnen en de snelle inzet van 
deskundige hulp waardoor zij zelf meer kunnen focussen op hun onderwijstaak. Ook de korte lijnen naar 
passende hulp binnen of buiten de  school wordt als zeer positief ervaren door docenten. Studenten en 
docenten ontvangen daardoor de ondersteuning die nodig is, op het moment dat het nodig is en op de 
plek waar dit nodig is. Het organiseren van nabijheid loont. 
 
Alle respondenten vermoeden dat het Deltion Jongerenteam vaak heeft voorkomen dat het mis ging met 
de schoolloopbaan van de student. Op één opleiding na is het percentage voortijdig schoolverlaters in 
schooljaar 2016- 2017 (peildatum 1 juni 2017) lager dan het jaar daarvoor. Het Deltion Jongerenteam 
heeft meer dan de helft van haar trajecten (55%, peildatum 1 juni 2017) ingezet bij de entreeopleiding. 
Opvallend is de aanzienlijke daling van het percentage voortijdig schoolverlaters bij de entreeopleiding 
van 27,4% naar 18,8%.  
 
Medewerkers van het Deltion Jongerenteam geven aan dat in 33 trajecten een nieuwe aanvraag voor 
specialistische hulp na ondersteuning door DJT niet nodig bleek. In de meeste gevallen ging het om het 
voorkomen van een verwijzing naar GGZ (50%) of verslavingszorg (30%).  
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2.2 ONTWERPPRINCIPE 2: GEZAMENLIJKE VISIE EN AANPAK 
INTERVENTIE VAN ONTWERPPRINCIPE 2 

Verschillende partijen op locatie samen laten werken (co-creatie). 

GEWENSTE UITKOMST VAN ONTWERPPRINCIPE 2 

Gezamenlijk werken op de schoollocatie draagt bij aan een gezamenlijke aanpak met betrekking tot het 
versterken en activeren van jongeren.  

WERKELIJKE UITKOMST VAN ONTWERPPRINCIPE 2 

Er kan worden gesteld dat ontwerpprincipe 2 juist is vastgesteld. Het gezamenlijk werken op de 
schoollocatie draagt bij aan een gezamenlijke aanpak, al kost het tijd om tot een andere manier van 
(samen)werken te komen. Positief werkten het hebben van een gezamenlijke visie op de inzet van hulp 
op school en gebruik van elkaars expertise en netwerken.  
 
De kracht van het team zit vooral in de combinatie van verschillende personen en deskundigheden. Door 
die optimaal in te zetten, worden de beste resultaten bereikt. Door de samenwerking in één team zijn er 
korte lijnen onderling en met gespecialiseerde aanbieders buiten het team, waardoor het team sneller 
kan schakelen. Door de zorg deels binnen schoolmuren te organiseren, is het mogelijk om echt 
gezamenlijk de student te ondersteunen. Met de verschillende disciplines in het team kan het team voor 
studenten ook echt verschil maken.  
Om optimaal van de interdisciplinaire samenwerking binnen het Deltion Jongerenteam te profiteren, is  
continuïteit in de bemensing een belangrijke succesfactor. De vele personele wisselingen in het 
management en in het team zijn een remmende factor geweest voor het vormen van een gezamenlijke 
aanpak.  Ook de combinatie DJT-taak en andere taken vanuit de eigen organisatie met dubbele aansturing 
werkte niet altijd zoals gewenst. Daardoor is het team, eind 2017, nog een team ‘in wording’, nog lerend 
en zoekend. Het kost tijd om tot een andere manier van (samen)werken te komen. Voor sommige 
medewerkers van het Deltion Jongerenteam kostte het tijd om te kunnen werken in een onderwijs 
context. Dit laatste geldt ook omgekeerd: binnen de opleidingen is niet iedereen bekend met de 
hulpverlening.  
In schooljaar 2016-2017 zijn voornamelijk successen opgedaan met het organiseren van een  
laagdrempelige gezamenlijke aanpak op de schoollocatie. Het vormen van een gezamenlijke aanpak kost 
tijd, waardoor de gezamenlijke aanpak extern, buiten de school, nog in een verkennend stadium is. De 
verlengde pilot biedt de mogelijkheid om de basis van het Deltion Jongerenteam verder te verstevigen 
binnen de school en aan de slag te gaan met de  verbinding met de regiogemeenten en de aansluiting 
met de externe (gespecialiseerde) hulp.  
 

VOORBEELDEN VAN EEN GEZAMENLIJKE AANPAK: 

- Voor de interculturele- en vluchtelingenproblematiek van de NT2-studenten (Nederlands als 
tweede taal)  is een werkgroep opgericht met de opleiding, het Studenten SuccesCentrum, het 
Deltion Jongerenteam en het Financieel spreekuur van Sociaal Raadslieden. Door gezamenlijk de 
studenten te ondersteunen bij taal- en de praktische/ financiële problematiek, komt ook 
onderliggende problematiek meer in beeld zoals oorlogstrauma, vluchtelingenproblematiek, en 
problematiek rondom uitgeprocedeerde jongeren. De inzet van hulp op school maakt het 
makkelijker om gebruik te maken van elkaars expertise en netwerken. 

- Rond het thema dip en depressie wordt samen gewerkt aan deskundigheidsbevordering voor 
docenten en medewerkers van het Deltion Jongerenteam en het Studenten Succescentrum. 

- Een medewerker van het DJT gaat samen met een docent een toolkit voor docenten opzetten. 
Ze hebben een prijs gewonnen op de jaarlijkse Deltiondag voor hun veelbelovende idee: ‘De 
kracht van de groep’. Uitgaan van de kracht van de student in plaats van de problematiek èn 
denkend vanuit verbindingen, gezamenlijkheid en een groepsgerichte benadering. 
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2.3  ONTWERPPRINCIPE 3: INTERDISCIPLINAIR TEAM OP DE MBO-LOCATIE 
INTERVENTIE VAN ONTWERPPRINCIPE 3 

Het ‘mbo als wijk’ zien; het organiseren van ondersteuning en hulpverlening dichtbij studenten vraagt om 
andere oplossingen dan een woonplaatsgerichte aanpak (waarbij de jongere wordt doorverwezen naar 
de lokale ondersteuningsstructuur in de eigen woonplaats) 

GEWENSTE UITKOMST VAN ONTWERPPRINCIPE 3 

- Het risico wordt kleiner de jongere op weg naar externe hulpverlening onderweg kwijt te raken in de 
verschillende ondersteuningsstructuren / ingangen per gemeente.  

- Er kan door instellingen beter worden gezocht naar vormen van hulp en ondersteuning die 
aansluiten bij de vragen, behoeften en specifieke kenmerken van studenten in de leeftijd van 16- 27 
jaar. 

- Meer studenten ontvangen hulp en ondersteuning die aansluit bij hun vragen, behoeften en 
specifieke kenmerken.  

WERKELIJKE UITKOMST VAN ONTWERPPRINCIPE 3 

Er kan worden gesteld dat ontwerpprincipe 3 juist is vastgesteld. Door het mbo als wijk te zien ontvangen 
meer studenten van entree en niveau twee opleidingen de hulp en ondersteuning die aansluit bij hun 
vragen, behoeften en specifieke kenmerken.  
 
De expertise van het Deltion Jongerenteam is aanvullend op de aanwezige expertise binnen de school. 
Het brede palet aan deskundigheid in het team is erg helpend. Alle teamleden nemen ook hun eigen 
netwerk vanuit hun organisatie mee. Dit leidt ertoe dat kennis en deskundigheid binnen het team worden 
vergroot. Deltion Jongerenteam helpt om verwijzingen naar gespecialiseerde hulp te voorkomen. 
Daarnaast helpt Deltion Jongerenteam de partners die geen aanbieder van specialistische hulp zijn (MEE, 
De Kern, Travers, Sociaal Wijkteam Zwolle) om in contact te komen met jongeren vóórdat ze op school, 
thuis of elders vastlopen. Daardoor kan worden voorkomen dat ze in een zwaardere vorm van ‘zorg’ 
terecht komen en/of voortijdig school verlaten. Snelle opschaling naar jeugdhulp vanuit Deltion 
Jongerenteam is en blijft soms nodig, maar in veel gevallen kan met lichtere ondersteuning worden 
volstaan. 
Gespecialiseerde hulpverleners in het Deltion Jongerenteam kunnen direct aan collega’s in Deltion 
Jongerenteam en aan docenten handelingsadviezen geven, waardoor studenten hulp ontvangen die 
beter bij hun specifieke behoeften aansluit. Er worden korte behandelingen op de mbo-locatie geboden 
waardoor studenten sneller en vaker de juiste hulp ontvangen. Waar nodig kan, door voorwerk in het 
Deltion Jongerenteam, snel worden geschakeld met de niet vrij toegankelijke hulp binnen de eigen 
organisatie van de gespecialiseerde medewerker van het Deltion Jongerenteam.    
 
Bijna de helft van de studenten (46%) die het Deltion Jongerenteam begeleide had problemen op drie of 
meer leefgebieden. Bij 58% was er sprake van meervoudige problematiek (op meer dan één leefgebied). 
De aard van problematiek (61% GGZ) en de complexiteit van problematieken maken het aannemelijk dat 
problemen samenhangen met de (familie) netwerken of het ontbreken van voldoende steun vanuit de 
netwerken. De afstemming en verbinding met de lokale ondersteuningsteams, die de thuissituatie veelal 
beter kennen, is van belang. De afstemming met de woongemeente van de studenten, met name 
studenten die niet uit Zwolle zelf komen, is een ontwikkelpunt voor de verlengde pilot. Inzichtelijk maken 
van de problematiek voor de desbetreffende gemeenten en een samenhangende aanpak waarbij met 
student, school en thuisomgeving aan problemen gewerkt kan worden is wenselijk. 
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2.4 BEANTWOORDEN VAN DE ONTWERPVRAAG 
 

ONTWERPVRAAG 

DRAAGT HET DELTION JONGERENTEAM BIJ AAN HET VERBETEREN VAN PREVENTIEVE HULP EN 

ONDERSTEUNING VOOR STUDENTEN VAN DE ENTREE- EN NIVEAU TWEEOPLEIDINGEN. 
 
Ja, uit het veldonderzoek blijkt dat, met de komst van het Deltion Jongerenteam, de preventieve hulp en 
ondersteuning voor studenten en docenten is verbeterd. Wel dient daarbij de kanttekening gemaakt te 
worden dat het tijd vraagt om tot een nieuwe manier van (samen) werken te komen en dat nog niet alle 
gewenste uitkomsten zijn behaald.  
 
De meeste successen zijn behaald met het organiseren van hulp en ondersteuning in nabijheid van 
studenten en docenten. De expertise binnen de school hebben en gebruiken maken van elkaars netwerk 
draagt bij aan het verbeteren van de ondersteuning. Er is geen reden om aan te nemen dat de drie 
ontwerpprincipes onjuist zijn gesteld. Mechanismen in de praktijk maken het aannemelijk dat de 
gewenste uitkomsten van de ontwerpprincipes haalbaar zijn, mits het Deltion Jongerenteam zich op de 
ingeslagen weg blijft door ontwikkelen. Het Deltion Jongerenteam werkt in-principe zoals het is 
ontworpen. Met de komst van het Deltion Jongerenteam is een stap in de goede richting gezet om de 
samenwerking tussen jeugdhulp en de onderwijsondersteuning vorm te geven.  
 
Het vraagt tijd om tot een nieuwe manier van (samen) werken te komen. We hebben te maken met een 
team ‘in-wording’ en een nieuwe vorm van samenwerken waarin samen wordt geleerd, gezocht en 
ontwikkeld. Het delen van een gezamenlijke visie op het organiseren van hulp in de school is 
ondersteunend aan dit ontwikkelproces. De verlengde pilot biedt de mogelijkheid om de basis van het 
Deltion Jongerenteam verder te verstevigen binnen de school en aan de slag te gaan met de  verbinding 
met de regiogemeenten en de aansluiting met de externe (gespecialiseerde) hulp. Het helpt om jeugdhulp 
zo goed mogelijk te verbinden aan het leven van jongeren op school. Dit geldt zeker voor de kwetsbare 
jongeren van het mbo die lang niet altijd zelf een hulpvraag (kunnen) stellen. 
 
In de evaluatie van de pilot staan de praktijkopbrengsten uitgebreider beschreven. Het ontwerpgerichte 
onderzoek heeft, met de opgestelde trajectregistratie van Deltion Jongerenteam en de rapportage 
‘Tussenopbrengsten ontwerpgericht onderzoek DJT, april 2017’ input geleverd voor de evaluatie van de 
pilot. Op basis van deze input en evaluatiegesprekken met de stuurgroep en het Deltion Jongerenteam 
heeft Deltion College met Gemeente Zwolle de evaluatie ‘Toekomst (met) DJT’ geschreven.  
 

  

Hulp in de school 
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DEEL 3. KENNISONTWIKKELING  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In hoofdstuk 2 hebben we teruggekeken naar de opbrengsten van het Deltion Jongerenteam in de 
praktijk. We weten nu wat het Deltion Jongerenteam doet, in welke context en hoe dit in de praktijk 
werkt. We hebben geconcludeerd dat, met de komst van het Deltion Jongerenteam, een stap in de goede 
richting is gezet om de samenwerking tussen jeugdhulp en de onderwijsondersteuning vorm te geven. 
Hulp in nabijheid van de studenten en docenten organiseren werkt. 
 
In Deel 3 wordt het onderzoek teruggebracht naar de kennisstroom waarmee een verklaring kan worden 
gegeven waarom het Deltion Jongerenteam werkt. Dit levert een theoretische onderbouwing en 
aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het Deltion Jongerenteam. 
 
We beantwoorden in de kennisstroom de vraag: 

Hoe moet een samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en hulpverlening ontworpen worden die 
bijdraagt aan preventieve hulp en ondersteuning voor studenten van de entree- en niveau 
tweeopleidingen? 

 
Er zijn verschillende manieren om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.  
Deltion Jongerenteam is gebaseerd op samenwerkingsmodel  ‘School als Wijk’ (NJI, 2014). In paraaf 3.2 
staan de opbrengsten met het werken met samenwerkingsmodel ‘School als Wijk’ benoemd. 
Vervolgens zullen we nader inzoomen op de ontwikkeling van Deltion Jongerenteam op de grens van de 
onderwijs- en hulpverleningspraktijk. De ‘Activity Theory’ (4.1) wordt gebruikt om vanuit een cultuur 
historisch perspectief  naar  de activiteiten van het Deltion Jongerenteam te kijken. De cultuur historische 
benadering geeft betekenis hoe leren en handelen door het Deltion Jongerenteam georganiseerd kan 
worden (4.2). De theorie van Boundary Crossing (4.1.)  wordt gebruikt om te leren van deze 
grenspraktijken (4.3). In Hoofdstuk 5 staat de bijdrage van ontwerpgericht onderzoek beschreven.  
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SCHOOL ALS WIJK 

Alle ondersteuning is beschikbaar op de 
mbo locatie.  
 
Er is een multidisciplinair jeugdteam 
aanwezig op de mbo locatie. Indien er 
sprake is van problematiek die het interne 
zorgteam van de school op kan pakken, 
wordt het jeugdteam ingezet. 
Het jeugdteam beschikt over brede 
expertise die aansluit bij de specifieke 
ondersteuningsvragen van de doelgroep. 
Ook het schoolmaatschappelijk werk 
maakt deel uit van het jeugdteam. De lijnen 
tussen het interne zorgteam en jeugdteam 
zijn kort.  
 

Figuur 4:  
School als wijk, verbinden vanuit een ander perspectief 

Ongeldige bron opgegeven. 

 

H3. SCHOOL ALS WIJK 
 
In 2014 beschreef het Nederlands Jeugdinstituut in afstemming met de MBO-raad drie 
samenwerkingsmodellen, waaronder de variant School als Wijk6.  Deze modellen bieden een kader om 
vanuit organisatieperspectief de ondersteuning vanuit gemeenten voor studenten op het mbo vorm te 
geven. Het Deltion Jongerenteam is gebaseerd op het model School als Wijk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TWEE ALTERNATIEVE SAMENWERKINGSMODELLEN: 

1. Ondersteuning in de eigen wijk; onderwijsoverstijgende ondersteuning is beschikbaar in de eigen 
woonplaats. Als de mbo instelling de ondersteuningsvraag niet zelf kan oplossen wordt de 
student verwezen naar de huisarts of naar de vrij toegankelijke lokale ondersteuning, zoals een 
wijkteam. De schoolmaatschappelijk werker is vaak een verbindende schakel tussen de interne 
zorgstructuur van de school en de ondersteuning uit de gemeente.  
Deltion College hanteerde dit samenwerkingsmodel voor alle studenten. Met de komst van het 
Deltion Jongerenteam is dit gewijzigd voor studenten van entree- en niveau twee onderwijs. Voor 
deze studenten is de hulp beschikbaar op de mbo locatie.  
 

2. Gemeentelijk jeugdteam; onderwijsoverstijgende ondersteuning is beschikbaar vanuit de 
kerngemeente. Voor alle mbo locaties en alle 16+ jongeren is een gemeentelijk jeugdteam 
beschikbaar. Dit team werkt vanuit een centrale locatie of een online omgeving in de gemeente.  
De gemeente Zwolle heeft geen gemeentelijk jeugdteam.  

 
 
Deltion college zal gedurende de pilot, tot 2020, samenwerkingsmodel School als Wijk door  ontwikkelen.  
 
 

                                                           
6 MBO als wijk, verbinden vanuit een ander perspectief, NJI, 2014 
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3.1 KEUZE VOOR SAMENWERKINGSMODEL SCHOOL ALS WIJK 
 

Het denken in modellen biedt structuur voor het leggen van de verbinding tussen onderwijs en 
gemeentelijke hulpverlening. Afspraken over een eenduidige structuur, functies en de daarbij behorende 
taken, rollen en verantwoordelijkheden vormen een belangrijke basis om te kunnen samenwerken. De 
keuze voor een model is visie gedreven (NJi, 2018). De pilot ‘Doorontwikkeling Netwerk Jeugd en Gezin’ 
Zwolle 2013- 20147 is richtinggevend geweest in de visievorming en de keuze van Deltion College en 
gemeente Zwolle voor het samenwerkingsmodel.  
 
De meeste studenten van Deltion College volgen een opleiding buiten hun eigen wijk, slechts 15% van de 
studenten woont in Zwolle. Dat maakt het voor woongemeenten lastig om hun wijkgerichte visie te 
verbinden met de regionale instroom van Deltion College. Uitkomsten van de pilot ‘Doorontwikkeling 
NJG’ hebben geleerd dat juist de entree en niveau twee studenten de weg naar de hulpverlening moeilijk 
weet te vinden.  Deze studenten zijn ‘klaar zijn met hulpverlening’ of de drempels voor hulp zijn te hoog. 
Deltion College heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een vervolgpilot op te zetten voor deze 
studenten. Samen met Stichting De Kern, maatschappelijke dienstverlening, is een kader en visie 
ontwikkeld voor Deltion Jongerenteam. Hierbij is gebruik gemaakt van de ervaringen die landelijk zijn 
opgedaan en onderzocht. School als Werkplaats in Leeuwarden is een goed voorbeeld. 
 
 
 
 

 

SCHOOL ALS WERKPLAATS, FRIESLAND COLLEGE 
 
Het aantal voortijdig schoolverlaters in het mbo terugdringen en meer mbo-studenten succesvol 
laten uitstromen met een diploma. Dat is het doel van het traject School als Werkplaats. 
Initiatiefnemers Gemeente Leeuwarden en het Friesland College hebben in 2010 School als 
Werkplaats (SaW) opgezet en werken vanaf het begin nauw samen met alle instellingen voor 
jeugdhulp en jeugdwelzijn in Leeuwarden. School als Werkplaats is een manier van werken waarbij 
hulpverleners en welzijnswerkers op de school en in de klas/groep aanwezig zijn naast en samen 
met de docent/coach. Op school vormen zij een multidisciplinair team van generalisten, binnen het 
team zijn ze specialisten. De lijnen zijn kort, de benodigde hulp wordt snel en op maat geleverd. 
Deze manier van werken is beschreven in de methodiekbeschrijving School Als Werkplaats (2013), 
en de verkenning methodiek SaW mbo-niveau 3 en 4 (2015). 
Het Friesland College werkt ruim vijf jaar volgens de werkwijze ‘School als Werkplaats’ en geldt 
landelijk als een goed voorbeeld. De werkwijze is goed uitgekristalliseerd. 8 
Er zijn diverse methodische beschrijvingen, evaluaties en kostenberekeningen beschikbaar.  
Zie https://www.frieslandcollege.nl/mbo/school-als-werkplaats.html.  

 

 
 
 

  

                                                           
7 'Wat heeft Johan nodig?' Drie werelden (gezin, school en jeugdhulp) verbonden., Expertisecentrum Jeugdzorg IJsselland, 2015 
8 Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse mbo-studenten., NJi, 2018 
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3.2 OPBRENGSTEN SAMENWERKINGSMODEL SCHOOL ALS WIJK 
 

De pilot met Deltion Jongerenteam, tot 2018, leert ons dat het organiseren van hulp in nabijheid van 
entree- en niveau twee studenten loont. Door het mbo als wijk te zien is er expertise binnen de school 
die aanvullend is op de ondersteuning die door school geboden wordt. Gebruiken maken van elkaars 
netwerk draagt bij aan het verbeteren van preventieve hulp en ondersteuning voor studenten en 
docenten. Er kan worden gesteld dat samenwerkingsmodel School als Wijk  passend is voor deze 
kwetsbare studenten doelgroep die niet altijd zelf een hulpvraag (kunnen) stellen.  
 
Er worden successen opgedaan met School als Wijk, maar (nog) niet alle gewenste uitkomsten van 
School als Wijk zijn behaald. Uit het veldonderzoek blijk dat deze nieuwe manier van (samen) werken 
vraagstukken met zich meebrengt. De vraagstukken vallen gedeeltelijk buiten de scope van dit 
onderzoek. Deze vraagstukken worden hieronder kort weergegeven  
 

SCHOOL ALS WIJK EN ALTERNATIEVE SAMENWERKINGSMODELLEN 

Dit ontwerpgerichte onderzoekt richt zich op samenwerkingsmodel ‘School als Wijk in de 
uitvoeringspraktijk van Deltion Jongerenteam. Dit levert informatie hoe School als Wijk, in de context 
van Deltion College in de praktijk wordt ontwikkeld. Ja, er worden successen opgedaan met School als 
wijk, hiermee wordt School als Wijk niet als enig juist en passend model aangewezen. Om zicht te 
krijgen op het rendement van het samenwerkingsmodel in vergelijking met andere werkpraktijken doet 
Deltion College samen met Landstede Mbo en Friesland College mee met een onderzoek van het 
Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Doel van het onderzoek was aanvankelijk om de drie werkpraktijken te 
onderzoeken en een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) te maken: wat zijn de resultaten en effecten in 
verhouding tot de kosten? Dit bleek in 2018 nog een stap te ver. Daarom zal de verzamelde informatie 
worden gebruikt om de verschillende werkpraktijken goed te beschrijven en uit te werken in factsheets. 
De casusbeschrijving uit het onderzoek van NJi is toegevoegd als bijlage (Bijlage 3.1)  

FINANCIERING EN WERKSTRUCTUREN 

De intergemeentelijke afstemming over werkstructuren en financiering is een lastig vraagstuk. De inzet 
van het Deltion Jongerenteam is gericht op alle studenten van entree (niveau 1) en niveau 2 onderwijs, 
ongeacht de woonplaats of leeftijd. Deltion College en gemeente Zwolle dragen financieel de 
verantwoordelijkheid voor de pilot van Deltion Jongerenteam, tot 2020. Zonder nadere afspraken lijkt de 
huidige brede inzet op termijn niet houdbaar. Bij continuering van het Deltion Jongerenteam lijkt 
intergemeentelijke financiering nodig. Gedeelde financiering zou een duurzame verbetering van de 
preventieve hulp en ondersteuning voor deze studenten mogelijk kunnen maken. 

ALLE MBO-STUDENTEN 

Soortgelijke vraagstukken doen zich voor bij mbo-studenten van niveau 3 en 4. In de werkpraktijk van het 
Deltion Jongerenteam wordt steeds vaker gevraagd om ook voor deze studenten hulp op de schoollocatie 
te bieden. In vervolg op de pilot met het DJT, rijst de vraag hoe een duurzame samenwerking tussen 
onderwijs, gemeenten en hulpverlening ontworpen kan worden voor álle mbo-studenten.  

GEMEENSCHAPPELIJKE REGIONALE VISIE 

De keuze voor een samenwerkingsmodel is visie gedreven. Met de pilot van Deltion Jongerenteam 
hebben gemeente Zwolle en Deltion College gekozen om, in de praktijk van Deltion College, te werken 
volgens het model School als Wijk. Een gemeenschappelijke regionale visie, of kiezen om gezamenlijk te 
werken vanuit deze visie, lijkt voorwaardelijk om te komen tot een duurzame verbetering. En om, 
idealiter, te komen tot een integraal samenhangend netwerk van hulp en ondersteuning voor alle mbo-
studenten.   
Ongeacht de keuze voor een model blijkt uit het veldonderzoek dat het werkt om een samenwerking 
consequent vanuit een gedeelde visie in te richten en het werkt als alle betrokkenen daarvan goed op de 
hoogte zijn.  
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H4.  (SAMEN)WERKEN IN DE GRENSPRAKTIJK VAN MBO EN HULPVERLENING 

 
Er wordt een nieuwe manier van (samen)werken ontwikkeld op de grens van de onderwijspraktijk en de 
praktijk van hulpverlening. In dit hoofdstuk zullen we de opbrengsten uit het veldonderzoek  verbinden 
met de theorie van Boundary Crossing (Akkerman en Bakker, 2011, 2014) en de onderliggende ‘Activity 
Theory’ van Engeström (1987, 1994, 2001). We kijken met een andere bril naar de praktijk om inzicht te 
krijgen in leer- en ontwikkelprocessen op de grens tussen de onderwijs- en hulpverleningspraktijk.   
 
Een voordeel van een dergelijke analyse is dat de gebruikte begrippen zijn gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten over hoe praktijken gerelateerd zijn en hoe mensen in en tussen praktijken 
functioneren. De theoretische begrippen die worden gedefinieerd (4.1.1) zijn geworteld in enkele 
decennia onderzoek en hebben hun diensten in verschillende situaties bewezen. Het betreft abstracte 
begrippen, maar ze onder de knie krijgen is de investering waard volgens Bakker en Akkerman. Door te 
denken in termen van praktijken en activiteitssystemen kunnen we het gedrag van mensen beter 
begrijpen. Vaak ligt de oorzaak van acties ook in hoe praktijken zijn georganiseerd of historisch zijn 
gegroeid. De centrale boodschap is dat belemmeringen in de interactie tussen de onderwijs - en 
hulpverleningspraktijk  niet alleen hinderlijk en nodig zijn, maar ook leerpotentieel hebben.  
 
We kijken naar leerpotentieel op microniveau van professionals uit de onderwijs- en 
hulpverleningspraktijk en naar het lerend vermogen op het collectieve niveau. De activiteitentheorie 
wordt gebruikt om vanuit een cultuur historisch perspectief  naar  het Deltion Jongerenteam te kijken. 
Deze benadering is relevant voor het collectieve niveau, het leren in organisaties. Met de theorie van 
Boundary Crossing bekijken we het leerpotentieel op de grens tussen de onderwijs- en 
hulpverleningspraktijk. Door vanuit helikopterperspectief te kijken naar wat er aan de hand is, is een 
onderscheid te maken tussen wat veranderd kan worden en wat niet, hierdoor kunnen beperkte 
middelen efficiënt worden ingezet daar waar het meeste potentieel zit.  
 

4.1 ACTIVITY THEORY EN BOUNDARY CROSSING 
 
Engeström ontwikkelde de Activity Theory (1987, 1994, 2001), ofwel de activiteitstheorie. Deze theorie 
past in een reeks van systeemtheorieën die complexe ontwikkelingen in organisaties beschrijven. De 
cultuurhistorische activiteitstheorie van Yrgö Engeström maakt, met zijn model van expansief leren een 
analyse van leer- en ontwikkelprocessen mogelijk voor een innovatieve en interorganisationele 
samenwerking zoals Deltion Jongerenteam.  
De theorie wordt veelvuldig gebruikt om organisatieprocessen in kaart te brengen. Volgens de theorie 
van Engeström gaan praktijk- en kennisontwikkeling, en individueel en collectief leren,  hand in hand met 
de doorontwikkeling van Deltion Jongerenteam. 
 
De aandacht voor transities en samenwerkingsprocessen binnen- en buiten organisaties worden wel 
aangeduid als de derde generatie van de cultuur historische activiteiten theorie van Engeström.  Uit de 
literatuurstudie naar Boundary Crossing van Akkerman en Bakker (2011) komt naar voren dat deze 
denkrichting van grote waarde is voor ons begrip van werken en leren. Het Deltion Jongerenteam kan 
worden gezien als een netwerkorganisatie (NJi,2014) die zich doorontwikkelt tussen de onderwijs en 
hulpverleningspraktijk. De medewerkers zijn genoodzaakt manieren te vinden om zich ook buiten het 
eigen en vertrouwde domein te begeven. Een prangende vraag die daarbij opkomt is hoe deze processen 
gefaciliteerd en begeleid moeten worden.  
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THEORETISCHE BEGRIPPEN  

Het is de bedoeling om het theoretische kader beknopt toe te lichten, waardoor snel toe kan worden 
geschreven naar leerpotentieel voor de doorontwikkeling van Deltion Jongerenteam. Om deze toelichting 
makkelijker te kunnen lezen worden de voornaamste begrippen uitgelegd. Overige definities zijn te vinden in 
Bijlage 1.  

ACTIVITEITSSYSTEEM 

Een activiteitssysteem is een systeem met eigen regels, routines en procedures, en bestaat uit een 
gemeenschap van mensen die rollen en taken vervullen gericht op het realiseren van producten of 
diensten (zoals onderwijs), die een (maatschappelijke) opbrengst hebben.  Zo kan het onderwijs worden 
gezien als een activiteitssysteem met eigen regels en routines die bijdragen aan het versterken van de 
student. Maar ook de praktijk van de hulpverlening kan worden gezien als een activiteitssysteem met 
eigen routines die historisch zijn ontwikkeld.  
Wanneer we spreken over een activiteitssysteem (Engeström, 2001) wordt in dit onderzoek hetzelfde 
bedoeld als een praktijk (Bakker en Akkerman, 2011). Gemakshalve noemen we de praktijk waar de 
organisaties van Deltion Jongerenteam in zijn geworteld (zoals het sociale domein, jeugdhulp en 
geestelijke gezondheidszorg) de hulpverleningspraktijk.  
 
 

 
 
 

Figuur 3: Structuur van een menselijk activiteitssysteem (Engeström, 1987, p78). 
 
 
 
Binnen een activiteitssysteem worden zes componenten onderscheiden. object, subject, community, 
regels, instrumenten en arbeidsverdeling. Binnen en tussen die componenten bestaan altijd 
systeemtegenstellingen, die zichtbaar worden als spanningen en storingen (Tuomi-Gröhn & Engeström, 
2003). Door activiteiten van deelnemers vinden verbeteringen en transformaties plaats (Engeström, 
1987). Wanneer tegenstellingen echter zo nijpend en fundamenteel zijn, dat de oplossing ervan een 
kwalitatief nieuw activiteitssysteem produceert, is er spraken van expansief leren. De oplossingen treden 
dan buiten de gebaande paden en overstijgen bestaande kaders. (Tuomi-Gröhn & 
Engeström, 2003).  

 

Engeström’s activiteitstheorie was bedoeld om de veranderingen (fricties, samenwerking en 
leerprocessen) in één afzonderlijk activiteitssysteem te verklaren. In zijn latere werk breidde hij zijn 
theorie van expansief leren uit, om hiermee de samenwerking en interactie tussen activiteitssystemen te 
verklaren.  
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Figuur 4 Twee activiteitssystemen als eenheid van analyse (Engeström, 2001 p.135; Engeström, 1987, p 78) 

 

BOUNDARY SYSTEEM 

In figuur 4 komen twee activiteitssystemen bij elkaar, beide met een potentieel gezamenlijk gedeeld 
onderwerp, namelijk de kwetsbare mbo student (Object). Er ontstaat een derde nieuw activiteitssysteem 
rondom de kwetsbare mbo student. Volgens Bakker en Van den Akker (2014) is dit nieuwe 
activiteitssysteem een boundary systeem dat zich tussen beide systemen in bevindt en zorgt voor een 
werkzame verbinding tussen de systemen. In dit nieuwe systeem vormt zich een nieuwe 
werkgemeenschap. Het Deltion Jongerenteam kan worden gezien als een boundary systeem tussen 
onderwijs en hulpverlening. 

GRENZEN 

In navolging van de literatuurstudie vatten we grenzen op als verschillen tussen praktijken (ofwel 
activiteitssysteem) die leiden tot belemmeringen in actie of interactie, in dit geval de onderwijspraktijk 
en de praktijk van de hulpverlening. De inspanningen om deze belemmering op te lossen worden 
boundary crossing genoemd. Vaak ligt de oorzaak van problemen ook in hoe praktijken zijn georganiseerd 
of historisch zijn gegroeid. De centrale boodschap is dat grenzen niet alleen hinderlijk en nodig zijn, maar 
ook leerpotentieel hebben. 

BOUNDARY CROSSERS  

Volgens de theorie van Boundary crossing kunnen medewerkers van het Deltion Jongerenteam (DJT-ers) 
als boundary crossers worden gezien. De DJT-ers nemen deel aan de onderwijspraktijken en aan de 
praktijk van hun eigen moederorganisatie. Ze brengen elementen in van de ene praktijk in de andere. De 
DJT-ers zijn waardevol omdat zij degenen zijn die kunnen schakelen en verbinden en kunnen zorgen voor 
samenwerking tussen en afstemming van verschillende praktijken.  

BOUNDARY CROSSING 

Het leerproces dat tijdens de grenspraktijken (of bij de grensoverschrijdingen) plaatsvindt en de 
vaardigheden die de DJT-er hiervoor nodig heeft, wordt boundary crossing genoemd. Samengevat 
worden onder boundary crossing de processen verstaan die op grenzen plaatsvinden om continuïteit in 
interactie of actie te waarborgen of herstellen.  
 
  

STUDENT 

Onderwijspraktijk Hulpverleningspraktijk 
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4.2 BETEKENIS VOOR LEREN IN ORGANISATIES 
 

Sanne Akkerman gaat aan de hand van centrale principes van de cultuur historische activiteitstheorie in 

op de betekenis van leren en handelen.(Canon van het leren, 2017) Dit geeft richting aan hoe leren en 

handelen voor Deltion Jongerenteam georganiseerd kan worden, vertrekkend vanuit de 

interventietechnieken die Engeström voorstaat. 

 ELK HANDELEN WORDT VORMGEGEVEN EN ONDERSTEUND DOOR CULTURELE ARTEFACTEN. 
De oorsprong voor dit principe ligt bij psycholoog Vygotsky (1896-1934). Hij stelde dat elke menselijke 
respons wordt gerealiseerd door de inzet van culturele artefacten (mediating artifacts). Met artefacten 
bedoelde hij zowel materiële middelen (zoals een laptop, of een mobiele telefoon) alsook 
psychologische of conceptuele middelen (zoals wetenschappelijke theoriën) Daaruit concludeerde hij 
dat menselijk handelen moet worden gezien als een wisselwerking tussen persoon (subject) een 
bepaald doel (object) en culturele artefacten die dit handelen ondersteunen en vormgeven. (zie Figuur 
3). Gevolg hiervan is dat de leer- en ontwikkelprocessen en de aansturing daarvan eveneens moeten 
worden bekeken als een wisselwerking tussen individu, sociale omgeving en culturele artefacten.  
 
Betekenis voor leren in organisaties 

De bijdrage van deze theoretische stap voor het denken over organisatieontwikkeling is dat het inzicht 

dat het handelen en leren van een professional zowel belemmerd als gestimuleerd kan worden door 

culturele artefacten en door interacties met anderen daarover in de werkomgeving. Leren in en tijdens 

je werk heeft alles te maken met het leren gebruiken van een instrumentarium om het 

handelingsrepertoire te vergroten.(Akkerman, 2017) Zo is het, wanneer er een nieuwe medewerker 

binnenkomt in Deltion Jongerenteam essentieel dat deze persoon zich gaandeweg de middelen (tools 

and signs) eigen maakt die haar in staat stellen om het werk naar behoren uit te voeren. Ter 

verduidelijking: Er is een toegangspas en code nodig voor het beveiligde gebouw (materieel), op de 

hoogte zijn van het kader van Deltion Jongerenteam en het kader van passend onderwijs binnen Deltion 

College (conceptueel) maar ook het welkom voelen (psychologisch) in de school en in het team hebben 

vanuit deze benadering invloed op hoe een medewerker van Deltion Jongerenteam wordt gestimuleerd 

of belemmerd bij het uitvoeren van zijn werk. 

 HANDELEN EN LEREN ALS ONDERDEEL VAN EEN COLLECTIEVE HANDELINGSPRAKTIJK 
Hiermee hebben we oog voor de collectieve ‘cultuur’. De handelingen van een individu zijn doelgericht, 
de doelgerichte handelingen van een individu kunnen alleen maar worden begrepen als gekeken wordt 
naar het activiteitssysteem waarbinnen deze plaatsvinden. 
 
ONDERWIJS  Zo kan de handeling van een docent om een student extra te begeleiden gericht 
zijn op het verstevigen van de student door hem te leren plannen. Maar we begrijpen de motivatie van 
deze handeling nog beter als we deze bekijken vanuit de praktijk van het onderwijs. Dan zien we dat  
handelingen gericht kunnen zijn op het onderwijzen van de student en het behalen van een 
startkwalificatie om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.  
HULPVERLENING Zo kan de handeling van een hulpverlener om een student te ondersteunen 
gericht zijn op het verstevigen van de student door hem te leren zijn leven te organiseren. We begrijpen 
de motivatie van deze handeling nog beter wanneer we deze bekijken vanuit de hulpverleningspraktijk. 
Dan zien we dat handelingen gericht kunnen zijn op het vergroten van de autonomie en zelfregie van de 
student met als destinatie welzijn en zelfredzaamheid van de student  
 
Deze benadering stelt dat je altijd moet kijken naar het activiteitensysteem waaraan acties hun betekenis 
ontlenen. Een systeem bestaat uit relevante anderen (Community). Binnen het systeem van Deltion 
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College zijn relevante anderen betrokken bij de ondersteuning van studenten. Er zijn onder andere 
studieloopbaanbegeleiders, studieloopbaanadviseurs, teamdeskundigen, orthopedagogen, 
schoolmaatschappelijkwerkers, opleidingsmanagers en coördinatoren. Tussen deze relevante anderen 
bestaan regels en werkverdeling waarin iedereen zijn eigen betekenis geeft aan het systeem. Het 
activiteitssysteem wordt, naast culturele artefacten, vorm gegeven door een min of meer expliciete set 
regels. (bijvoorbeeld ethische regels over privacygevoelige informatie) En door bepaalde verticale en 
horizontale taakverdeling. Grotere systemen (zoals Deltion College) kunnen een sterkere gerichtheid 
hebben op de verticale taakverdeling. Terwijl kleinere systemen, met plattere organisatiestructuren en 
zelfverantwoordelijke teams, meer gericht zijn op de horizontale taakverdeling. (Division of labor).   
 
De betekenis voor  leren in organisaties 
We leren dat het handelen en leren van een medewerker van het DJT, evenals een professional uit de 
onderwijs- en/of hulpverleningspraktijk niet geïsoleerd plaatsvindt, maar binnen het collectieve systeem, 
met alle mogelijkheden en beperkingen die dit biedt. Ook kunnen we afleiden dat leren niet alleen 
plaatsvindt op individueel, maar ook op collectief niveau. Van collectief leren is sprake als het systeem zo 
wordt ontwikkeld of uitgebreid dat het collectieve handelen wordt verbeterd, of dat het repertoire wordt 
uitgebreid. De gemeenschap kan dan met nieuwe taakverdelingen of regels sneller of gemakkelijker 
werken.(Akkerman, 2017) 
 

 HANDELEN EN LEREN ALS BEWEGING EN SAMENWERKING TUSSEN MEERDERE COLLECTIEVE 

HANDELINGSPRAKTIJKEN 
Professioneel werk vindt vaak niet in één activiteitensysteem plaats. Voor de begeleiding aan kwetsbare 
studenten geldt dat zij vaak problemen hebben op meerdere leefgebieden. De ondersteuning bij deze 
problemen kan zowel binnen de onderwijspraktijk als in de hulpverleningspraktijk plaatsvinden. Soms 
lijken dit verschillende ‘werelden’ waarin een student zich van het ene systeem naar het andere begeeft.  
Om deze studenten te ondersteunen wordt door de DJT-er dezelfde heen- en weer gaande beweging 
tussen deze praktijken gemaakt tussen de onderwijs- en hulpverleningspraktijk. Soms wordt door de DJT-
er ook de beweging gemaakt naar het gezinssysteem van de student. 
Engeström stelt dat het in veel professioneel werken niet alleen gaat om een groeiproces tot expert 
(verticaal leren), maar in essentie ook om het leren te bewegen tussen of samenwerken met andere 
praktijken ( horizontaal leren). Hierbij gaat het erom dat twee of meer systemen een manier vinden om 
samen aan een gedeeld probleemgebied (Object 3, in Figuur 4) te werken. Bij het Deltion Jongerenteam 
is de kwetsbare student van entree (niveau 1) en niveau 2 onderwijs het gedeelde probleemgebied. In 
Figuur 4 is te zien dat Object 2 gedeeltelijk overlapt.  
Het gedeelde probleemgebied en de reflectie en discussie over wat de systemen bindt rondom deze 
kwetsbare mbo student heeft geleid tot een nieuw samenwerkingsinitiatief: het Deltion Jongerenteam. 
Met het Deltion Jongerenteam ontstaat er een nieuw werksysteem (boundary systeem) rondom de 
student. De pilot met het Deltion Jongerenteam roept vragen op hoe deze processen, waarbij 
professionals en praktijken genoodzaakt zijn om manieren te vinden om zich ook buiten het eigen 
vertrouwde domein te begeven, gefaciliteerd en begeleid moeten worden. Het samenwerkingsmodel 
School als Wijk biedt structuur voor het leggen van de verbinding. 
 
De betekenis voor  leren in organisaties 
De theorie van Boundary crossing (De derde generatie van de activiteitentheorie) voegt een belangrijk 
inzicht toe aan ons idee over leren in organisaties: leren vindt niet alleen maar binnen praktijken plaats 
(verticaal) maar in belangrijke mate ook tussen domeinen en praktijken (horiontaal). Het is vooral het 
horizontale leren dat tot transformatie van bestaande activiteitssystemen kan leiden en nieuwe 
praktijken kan genereren (Akkerman, 2017).  
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4.2 HET LEERPOTENTIEEL VAN GRENZEN 
 

In de vorige paraaf bekeken we de betekenis voor leren in organisaties. In dit hoofdstuk zoomen we aan 
de hand van de theorie over Boundary Crossing in op de (horizontale) leerprocessen, ofwel het 
leerpotentieel in de praktijk van Deltion Jongerenteam. Deltion Jongerenteam bestaat uit een team van 
medewerkers uit de hulpverleningspraktijk die, rondom de student, ondersteuning bieden op de locatie 
van het onderwijssysteem. De focus ligt, passend bij de ontwikkeling van Deltion Jongerenteam, op het 
leerpotentieel in de aansluiting op de schoollocatie. 
 
Dat grenzen relatief zijn geldt ook voor grenzen tussen de onderwijs- en hulpverleningspraktijk. Zowel 
onderwijs als hulpverlening draagt bij aan het versterken en activeren van studenten. De praktijken 
verschillen op vele terreinen, maar dat hoeft niet als last of als grens te worden ervaren. Grenzen hoeven 
vanuit de activiteitstheorie geen obstakels meer te vormen en genereren eerder de leerprocessen die 
tijdens de samenwerking en communicatie over elkaars praktijken plaatsvinden en die uiteindelijk ook 
nieuwe (praktijk)kennis levert (Akkerman & Bakker, 2011, 2014). Het is de kunst en intellectuele uitdaging 
om een innovatie, zowel binnen het Deltion Jongerenteam (in between), als tussen de twee praktijken 
van onderwijs en hulpverlening (between) te starten. 
 
 
Veel voorkomende metaforen in de aansluitingsproblematiek tussen onderwijs en hulpverlening is ‘een 
andere taal spreken’ of men ervaart ‘tegen een muur op te lopen’. De taal die mensen gebruiken verraadt 
veel over hoe mensen deze grens ervaren. ‘Wij tegen Zij’ of men ervaart een ‘kloof’. Met de komst van 
het Deltion Jongerenteam binnen de school werken ‘wij en zij’ samen op school, dicht bij elkaar. De DJT-
ers werken samen met professionals uit het onderwijs aan het versterken en activeren van kwetsbare 
studenten van entree (niveau 1) en niveau twee onderwijs. Ook deze studenten ervaren grenzen. Ze zijn 
soms ‘klaar met hulpverlening’ en voor hen zijn de ‘drempels hoog’. De grenzen die worden ervaren zijn 
niet alleen hinderlijk en nodig, ze kunnen ook leerpotentieel hebben. De uitdaging van een grens die 
mensen ervaren maakt dat ze zich inspannen om continuïteit te herstellen of waarborgen.  
 
 
Akkerman en Bakker (2011) beschrijven vier leermechanismen die het leerpotentieel van boundary 
crossing kunnen verwezenlijken: identificatie, coördinatie, reflectie en transformatie. De 
leermechanismen zijn zo beschreven dat de boundary crossing steeds verder ontwikkeld. Het begint bij 
het behouden van grenzen en het afstemmen hiervan bij identificatie, tot uiteindelijk het vervagen van 
grenzen en het creëren van nieuwe praktijken bij transformatie. We beschrijven per leermechanisme 
voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk van Deltion waaruit blijkt dat boundary crossing inderdaad leren 
in gang kan zetten.  
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4.3.1 IDENTIFICATIE 
 

Een manier waarop  mensen met een grens om kunnen gaan, is door de verschillen te onderkennen en 
elkaars bestaansrecht te legitimeren. De grenzen blijven dus bestaan. Het gaat vooral om het duidelijk 
maken van de verhoudingen en de verschillen. Er wordt gezocht naar een manier om goed om te gaan 
met deze grenzen. Er ontstaat dan een nieuw inzicht hoe verschillende praktijken zich van elkaar 
verschillen of elkaar aanvullen. Je kunt hierbij denken aan: Wat hoort er bij het beroep van de docent? 
Wat hoort er bij passend onderwijzen en wat is de rol van de Deltion Jongerenteam-medewerker (DJT-
er)?  
 
Uit het veldonderzoek blijkt dat het tijd kost om tot een nieuwe manier van samen werken te komen. 
Opleidingen waar het DJT langer actief is noemen, al terugblikkend, dat fricties (wrijvingen en botsende 
verschillen) in het leerproces er bij horen, bijvoorbeeld de verschillen in opvattingen, werkwijzen, 
expertise, methoden, doelen, verwachtingen. Deze fricties ontstaan volgens de theorie van Boundary 
Crossing o.a. door de sociaal-culturele verschillen en de achtergronden van docenten en DJT-ers. Het ene 
activiteitssysteem, botst met de verschillen en achtergronden van uit het andere. 
Door moeilijkheden in communicatie tussen DJT-ers en onderwijsprofessionals ontstaat een proces van 
identificatie. Elke opleiding, het SSC, en ook elke moederorganisatie van de DJT-er kent een eigen 
dynamiek en cultuur. Werken binnen een schoolcontext vraagt van professionals dat zij zich goed weten 
te positioneren naar en te verhouden met de studenten en de collega’s binnen de school. Voor 
professionals die geen ervaring hebben met het werken op een school is het vaak een zoektocht om te 
leren en zien op welke wijze de eigen professionaliteit van toegevoegde waarde kan zijn.  
 
 

 
 

IDENTIFICATIE BINNEN DELTION JONGERENTEAM 

Binnen Deltion Jongerenteam vindt een proces van identificatie plaats. Hoewel het team vanuit een 
integrale en generalistische basisaanpak werkt op de school, zijn de medewerkers binnen het team 
specialist op hun eigen terrein. De werker die generalistisch én specialistisch werkt, wordt ook wel de T-
shaped professional genoemd. De liggende balk van de T staat voor de generalistische competenties, 
zoals integraal en laagdrempelig werken, het versterken en activeren van de student en haar netwerk. De 
verticale balk van de T staat voor de meer vakspecifieke competenties en expertise van de professional; 
bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, leerplicht of verslavingszorg. Met deze werkwijze is er één 
aanspreekpunt per opleiding die alle vragen oppakt, wanneer medewerkers zelf specifieke kennis of 
competenties missen vragen zij collega’s om advies of om aan te schuiven bij een gesprek . Je kunt dan 
doelgerichter werken, en sneller tot een oplossing komen. Er ontstaat er een gezamenlijk afwegingskader 
én een team met expertise dat veel verschillende type vragen van studenten en docenten op kan pakken. 
Met name voor gespecialiseerde medewerkers bracht het werken als T-shaped professional een proces 
van identificatie. Medewerkers gaven, in het begin, aan zich onbekwaam te voelen met generalistische 
vragen buiten hun expertiseveld. Ze waren bang om hun specialisatie te verliezen en wilden hun 
deskundigheid niet verspillen.  
 
Het proces van identificatie kent ook positieve kanten. De DJT-ers kunnen meer betekenen voor de 
studenten en docenten nu zij meer zicht hebben op wat zij het onderwijs kunnen bieden vanuit hun 

“Het moet ook schuren, want een hulpverlener moet op een gegeven 
moment ook zeggen tegen de docent:  ‘Dit moet jij niet doen, want dit 

is niet jouw expertise’.” (Opleidingsmanager) 
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vakgebied. DJT-ers noemen dat ze binnen Deltion College ‘echt iets voor de student kunnen betekenen’. 
‘We worden hier gezien als persoon die je verder kan helpen en niet als grote instelling waar je op een 
wachtlijst komt’, ‘Ik heb hier meer vrijheid (professionele ruimte)  om te doen voor de student wat nodig 
is, ik hoef niet te denken vanuit vaste hulpprogramma’s’. De voorbeelden geven aan wat de DJT-ers zien 
als ‘echt’ hulp verlenen en op welke manier ze zich identificeren met hun beroep.  
 
De gespecialiseerde medewerkers brengen veel expertise mee in het team (verticaal leren binnen hun 
eigen vakgebied). In paraaf 4.1.2 staat beschreven dat vooral het horizontale leren, waarbij medewerkers 
zich buiten hun vertrouwde werkpraktijk begeven, tot transformatie van bestaande activiteitssystemen 
kan leiden en nieuwe praktijken kan genereren (Akkerman, 2017).) Deltion Jongerenteam doet een 
beroep op haar medewerkers om buiten de eigen praktijk, in het onderwijssysteem, te bewegen 
(Horizontaal leren). Medewerkers met een generalistische achtergrond, in het bijzonder 
jongerenwerkers, lijken meer op hun gemak om zich buiten hun eigen praktijk te bewegen. Bijvoorbeeld: 
Om een klas in te lopen, studenten aan te spreken op de gang, of te flexwerken in een docentenkamer. 
In het team is een identificatie van verschillende competenties merkbaar. Medewerkers zien dat men 
elkaars expertise, netwerk en competenties kan gebruiken en kan leren van elkaar om tot een beter 
gezamenlijk resultaat te komen. Verschillen in het team maken ook echt het verschil voor de student. 
Het is niet vanzelfsprekend dat elke professional zich met het DJT-profiel (T-shaped professional) kan 
identificeren. Mogelijk is dit één van de redenen van een groter personeel verloop gedurende de opstart 
van Deltion Jongerenteem. Er lijkt een bepaalde grondhouding nodig, en affiniteit met de doelgroep, om 
zich te kunnen identificeren met het profiel van een Deltion Jongerenteam medewerker. 
 

 

ONDERWIJS EN HULPVERLENING 

Voor de komst van Deltion Jongerenteam verwezen docenten de studenten vaker zelf naar 
(gespecialiseerde) hulp buiten de school. Een docent motorvoertuigentechniek vertelt: ‘Ik moest zelf 
verwijzen buiten Deltion, wat ik dus niet deed, want ik weet niet welke mogelijkheden hij via de dokter 
heeft. Ik ben autoboer, ik weet niet wat De Kern is of Travers of Trias’. Deze docent identificeert zich zowel 
met zijn vak in de motorvoertuigentechniek, als met zijn beroep als docent, maar voelt zich onbekwaam 
bij het bieden van ondersteuning bij niet-schoolse problematiek. Hij is geen hulpverlener en identificeert 
zich ook niet met taken die behoren bij een hulpverlener.  
In het dagelijks contact dat docenten hebben met studenten signaleren docenten veel over  welbevinden 
van studenten. Zij voelen snel aan of de student goed in zijn/haar vel zit. De ondersteuning die door de 
docenten wordt geboden en gezocht bij niet-schoolse problematiek verschilt per opleiding. De ene 
docent lijkt meer op zijn gemak en meer ervaren in het bieden van hulp bij niet-schoolse problematiek 
(entree-en zorgopleidingen), voor andere docenten lijkt dit verder van hun dagelijkse praktijk af te staan 
(zoals techniek). Het signaal bespreekbaar maken is een eerste stap om in te schatten of er iets aan de 
hand is. Docenten zetten deze stap makkelijker als ze weten dat zij zelf steun kunnen krijgen in de 
ondersteuning bij de niet-schoolse problematiek. Door de docent te ontlasten kunnen zij hun aandacht 
bij het onderwijs houden.  
 

 

  

“Hier kan ik echt iets voor de student betekenen.” (DJT-er) 
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ONDERWIJS EN HULPVERLENING 

Deltion College biedt meer ondersteuning voor studenten dan in eerste instantie door de DJT-ers wordt 
gedacht. Dat Deltion College trainingen biedt voor studenten (sociale vaardigheid, faalangst, assertiviteit, 
rots- en water) en dat er psychologen en orthopedagogen werkzaam zijn binnen de school was voor DJT-
ers, voorheen, niet altijd bekend. Met deze kennismaking groeit ook de erkenning voor de taken en 
verantwoordelijkheden van het onderwijs en de onderwijsondersteuning. DJT-er: ‘Die docent heeft een 
klas vol met studenten die extra zorg nodig hebben en dan moet zij ook nog les geven!’. Erkenning voor 
elkaars deskundigheid, waar deze van elkaar verschilt en waar deze elkaar aanvult is helpend om te 
ontdekken waar de professionaliteit elkaar aan kan vullen.  
 
Samen werken binnen de school maakt het makkelijker om elkaar te leren kennen. En elkaar kennen 
draagt bij aan het onderlinge vertrouwen. Docenten ervaren verantwoordelijkheid voor hun studenten. 
Aanmeldingen bevatten vaak de regel: ‘ik maak me echt zorgen over deze student’. Vertrouwen in de 
DJT-er, kennis van elkaars expertise, en het ervaren van een gezamenlijke verantwoordelijkheid helpt om 
de hulp van Deltion Jongerenteam in te schakelen. 
 
 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATIE STUDENTEN 

Studenten die nog niet bekend zijn met Deltion Jongerenteam, noemen: ‘Daar ga je toch heen als je gek 
bent?’. En op de vraag of ze zelf hulp zouden vragen als er problemen zijn zeggen studenten: ‘Nee ik hoef 
echt geen hulpverlening, maar ik wil wel een gesprek met iemand die naar me luistert’. Wat zegt dit over 
de manier waarop er wordt gedacht over Deltion Jongerenteam en over studenten die hulp ontvangen?  
En hoe ziet een DJT-er de student? 
 
Studenten willen geen hulpverlening, want hulpverlening klinkt volgens hen zakelijk en overdreven. 
Studenten willen wel een gesprek met iemand die hen persoonlijk benadert, begrip voor hun situatie 
heeft en ze een stap verder kan helpen. Studenten willen iemand kennen, één persoon, een bekend 
gezicht, iemand die ze kennen, die ze vertrouwen en waar ze een klik mee hebben. Iemand die niet alles 
doorvertelt, die naar hen luistert en niet bevooroordeeld is. Iemand die ze zien op school, in de gang en 
in de klas. Studenten die een traject hebben gevolgd bij Deltion Jongerenteam ervaren dat ze serieus 
genomen worden door de DJT-er. Studenten zijn tevreden over het DJT en zouden medestudenten 
aanraden om ook hulp te vragen. Studenten waarderen dat ze mee kunnen denken over oplossingen. Ze 
waarderen ook dat er samen of in overleg met hen, afstemming plaats vindt  met hun professionele en 
persoonlijke netwerk. Hieruit blijkt hoe DJT-ers de student benaderen: de student staat centraal, en er 
wordt met de student in plaats van over de student. Een DJT-er wordt, naarmate de bekendheid en het 
vertrouwen groeit, door studenten en docenten persoonlijk benaderd. Een DJT-er wordt gezien als 
iemand die je verder kan helpen. (Gespecialiseerde) hulp ontvangen wordt zo heel normaal, want 
iedereen heeft wel eens een steuntje in de rug nodig.  

 

  
“Laten zien dat hulpverleners eigenlijk normale mensen zijn, dat het normaal is dat het 

soms even tegen zit en dat je hulp nodig hebt. Ze zien van verschillende jongeren dat ze 

geholpen worden en accepteren dat het gewoon is.” (docent)  

“Ik wil geen hulpverlening,  

ik wil wel een gesprek met iemand die naar me luistert en me kan helpen.” (student)  
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4.3.2 COÖRDINATIE 
 

Het tweede leermechanisme van Boundary Crossing is ‘coördinatie’. Coördinatie is een proces waarin 
wordt gezocht naar een manier om samenwerking en communicatie te verbeteren. De grenzen blijven bij 
coördinatie bestaan, het doel is te zoeken naar manieren om de samenwerking mogelijk te maken of te 
verbeteren.  
Afspraken over een eenduidige structuur, functies en de daarbij behorende taken, rollen en 
verantwoordelijkheden vormen een belangrijke basis om te kunnen samenwerken. Samenwerkingsmodel 
School als Wijk biedt structuur voor het leggen van de verbinding tussen de onderwijs- en 
hulpverleningspraktijk. We kijken eerst wat er al bekend is over de samenwerkingsvorm van Deltion 
Jongerenteam. Aan de hand van de beschreven kwaliteit verhogende factoren in samenwerking (School 
als Wijk, NJi 2014) benaderen we de opbrengsten uit het veldonderzoek.   
Vervolgens worden enkele werkzame factoren beschreven die illustreren hoe coördinatie in de praktijk 
van Deltion Jongerenteam vorm krijgt. 
 
De wijze waarop in de praktijk wordt gezocht om samenwerking te verbeteren is in ‘Tussenopbrengsten 
ontwerpgericht onderzoek DJT, april 2017’ gedetailleerder terug te vinden. In de tussenrapportage staat 
een beschrijving van de interventies, de context waarin deze worden uitgevoerd en de bevorderende en 
belemmerende factoren.  
 

4.3.2.1  

INTERORGANISATIONELE SAMENWERKING 

Deltion Jongerenteam is te omschrijven als een interorganisationele samenwerking (Thomson & Perry, 
2006) tussen Deltion College, gemeente Zwolle en de betrokken organisaties. In deze samenwerking gaat 
het om niet-lineaire, maar cyclisch verlopende processen, die zich in de tijd voltrekken door interactie en 
door voortdurend bijstellen van de onderhandelingen over doel en inhoud van de samenwerking.  
De noodzaak van vaststelling en bijstelling van doel en inhoud hangt samen met enerzijds de dynamiek 
van de mbo studenten en haar steeds veranderende behoeften, anderzijds met voortdurend nieuwe 
inzichten over vraaggerichte, effectieve en doelmatige werkwijzen bij het tegemoet komen aan die 
behoeften. (School als wijk, 2014) 
 

CO-CREATIE 

Deltion Jongerenteam heeft in haar kaderstuk bewust gekozen voor maatwerk in de dienstverlening naar 
docenten en studenten. Er is gekozen om in co-creatie op de schoollocatie te komen tot een gezamenlijke 
aanpak. Kortom een organiseervorm om met en van elkaar te leren, met respect voor het vakmanschap 
van de professionals uit onderwijs en hulpverlening. Het coördinatieproces komt al handelend tot stand. 
Denken en doen gaan in deze vorm van organiseren gelijk op. We hebben dus niet te maken met een 
vooraf bedacht plan met vaststaande regels, een blauwdruk dat wordt geïmplementeerd en dat alleen 
nog uitgevoerd hoeft te worden. Dat maakt mogelijkheden tot standaardisatie en regulering beperkt. Het 
coördinatieproces is, bij co-creatie, een uitkomst van werkenderwijs leren, een gezamenlijk 
interactieproces.  
 

NETWERKORGANISATIE 

De organisatievorm van Deltion Jongerenteam is vergelijkbaar met een netwerkorganisatie. (NJi,2104) 
Een netwerkorganisatie is een flexibele organisatie die bestaat uit een niet-hiërarchische relatie tussen 
de netwerkpartners. In deze gelijkwaardige organisatiestructuur worden betekenisvolle relaties 
aangegaan, ontwikkeld en onderhouden. Voor de duidelijkheid: we hebben dus niet te maken met een 
re-organisatie van een afdeling van Deltion College. De medewerkers van Deltion Jongerenteam zijn in 
dienst bij hun moederorganisatie. De DJT-ers werken wel op de school, maar zíjn niet in dienst bij Deltion 
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College. Uit het veldonderzoek blijkt dat juist het binnenhalen van het netwerk en expertise van de 
medewerkers bijdraagt aan de preventieve ondersteuning in de school. De DJT-ers zijn de ‘boundary 
crossers’ die de werelden van buiten de school (hulp) en binnen de school verbinden.  
 

WAT BETEKENT DIT VOOR DE COÖRDINATIE VAN BOUNDARY CROSSING-PROCESSEN? 

Het coördinatieproces om de samenwerking te verbeteren vraagt om een andere manier van denken dan 
gebruikelijk is in grote (bureaucratische) organisaties. In grote organisaties wordt de manier van denken 
over sturing- en beheersing van organisatieverbetering in hoge mate gedomineerd door het piramidale 
denken. Het piramidale denken leidt tot een hiërarchische ordening van mensen. Bovenin de piramide 
functioneren de ‘weters’ en onderin de ‘doeners’. Dat is wezenlijk andere manier van benaderen dan co-
creatie, waar werkenderwijs wordt geleerd. Positioneel organiseren is de dominante manier van denken 
over het beheersen en sturen van organisaties. In deze manier van denken zit echter een vervelende 
paradox. Want naarmate de werkelijkheid complexer wordt, moet ook het model, dat daarvan een 
representatie vormt, complexer worden. En hoe complexer het model, hoe gedetailleerder en verfijnder 
de daaruit voortvloeiende stuurmaatregelen. Het is de bron van de alsmaar toenemende en verstikkende 
en verstarrende regelgeving. (lerend organiseren, 2017. p.36). De dominantie manier van denken over 
organisatieverbetering draagt daarmee niet bij aan de ambitie om in co-creatie tot een nieuwe manier 
van (samen) werken te komen. Het idee van denken boven doen past niet in het idee van samen kennis 
maken. Samenwerkingsprocessen vragen om kennis over hoe je onderlinge verschillen moet 
overbruggen. Om kennis hoe je samen tot handelen kunt komen.. 
 

4.3.2.2 KWALITEIT VERHOGENDE FACTOREN IN SAMENWERKING 
In de theorie van School als Wijk staan kwaliteit verhogende factoren genoemd voor de 
interorganisationele samenwerking: 
 

 Een gedeelde visie. Deltion College en Gemeente Zwolle hebben samen met de deelnemende 
organisaties in Deltion Jongerenteam een gedeelde visie beschreven. Een gedeelde visie hebben 
betekent dat de samenwerkingspartners hun eigen belang naar een gezamenlijk belang hebben weten 
om te zetten. Een gedeelde visie betekent niet dat iedereen hetzelfde handelt. De onderwijs- en 
hulpverleningspraktijk werkt afzonderlijk vanuit de eigen opdracht samen om de visie in een 
gezamenlijke werkwijze van Deltion Jongerenteam te vertalen. Het werkt om een samenwerking 
consequent vanuit een gedeelde visie in te richten en het werkt als alle betrokkenen daarvan goed op 
de hoogte zijn.  Uit het veldonderzoek blijkt dat het niet vanzelfsprekend is dat betrokkenen op de 
hoogte zijn. De nadruk ligt, tot nu toe, op een gedeelde visie en samenwerking binnen het Deltion 
Jongerenteam en met de onderwijspraktijk. De gedeelde visie en gezamenlijke aanpak met 
woongemeenten zijn ontwikkelpunten9 voor de verlengde pilot, tot 2020.  

 Eigen verantwoordelijkheid. Voor een effectieve samenwerking is het belangrijk dat iedere betrokken 
partner de eindverantwoordelijkheid op het eigen terrein vasthoudt. Dat geldt voor deelnemende 
organisaties in Deltion Jongerenteam, maar ook voor (passend) onderwijs. 

 Een goede overzichtelijke organisatorische structuur. Interorganisationele samenwerking heeft baat bij 
coördinatie. Teveel aanspreekpunten en bureaucratie werken immers averechts in de samenwerking. 

 Draagvlak en besef van wederzijdse afhankelijkheid. Het bevordert de samenwerking als men de 
meerwaarde van de samenwerking erkent en inziet dat men elkaars kracht kan gebruiken en kan leren 
van elkaar om tot een beter gezamenlijk resultaat te komen. Niet alleen draagvlak onder bestuurders, 
maar ook onder professionals uit de onderwijs- en hulpverleningspraktijk. Soms duurt het even 
voordat een opleiding ‘open’ staat om door Deltion Jongerenteam ondersteund te worden. Besef van 
de meerwaarde kan helpen om sneller tot een effectieve samenwerking te komen.   

                                                           
9 Ontwikkelpunten Deltion Jongerenteam, stuurgroep maart 2018  
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 Aanpak van concrete problemen en behalen van successen. Het draagvlak voor samenwerking tussen 
partners wordt vergroot wanneer er concrete verbeteringen en successen (ook al zijn ze klein) geboekt 
worden. Na een periode van zoeken en leren met elkaar lijkt Deltion Jongerenteam toe aan het delen 
van successen. Uit het veldonderzoek blijkt dat de behoefte tot het delen van successen een sterke 
behoefte is van studenten zelf. Studenten die zich geholpen voelen door Deltion Jongerenteam 
bruisen van ideeën om hun medestudenten te informeren en hen te motiveren om ook hulp te vragen. 

 Spreken van dezelfde taal schept eenheid in de aanpak.   

 Fysieke nabijheid. Elkaar ontmoeten op de werkvloer helpt in samenwerking en verbinding. Een 
werkruimte waar deze ontmoeting plaats kan vinden, bij de opleiding of het SSC is helpend. 

 Chemie tussen de samenwerkingspartners. Het zijn uiteindelijk de personen die de samenwerking 
moeten waarmaken. Het is de uitdaging om zo goed en flexibel mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag 
van de student en de ondersteuningsbehoefte binnen de opleiding. Wanneer de chemie er niet is, 
moet dit ook genoemd kunnen worden. Op de juiste plek inzetten van de juiste mensen en expertise 
is de uitdaging 
 

4.3.2.3 WERKZAME FACTOREN  IN DE PRAKTIJK 

 

NABIJHEID ORGANISEREN WERKT 

Bereikbaarheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid op de opleiding, onderling vertrouwen en 
snel trajecten opstarten, zijn werkzame factoren om de hulp nabij te hebben en/of te 
ervaren.   

 

ÉÉN VAST GEZICHT  

 

Het werkt om één aanspreekpunt, één gezicht, te hebben op de opleiding. Iemand die 
docenten en studenten kennen en die alle eerste vraagverhelderingsgesprekken kan 
oppakken. 

 

VRAAGGERICHT 

Elke opleiding heeft een eigen dynamiek en cultuur. Ook verschilt de ondersteuningsbehoefte per student 
en docent. Zo wordt er bijvoorbeeld binnen het entreeonderwijs een toename van de geestelijke 
gezondheid problematiek gesignaleerd, mede door de toename van NT2 (Nederlands als tweede taal) 
studenten. Zij hebben een andere ondersteuningsbehoefte door de interculturele- en vluchtelingen 
problematiek. Verschillen in de ondersteuningsbehoefte zowel van studenten en docenten zijn bepalend 
voor welke expertise en op welke wijze het Deltion Jongerenteam wordt ingezet. Vraaggericht en in 
overleg met de opleiding. 
 

VERSCHILLENDE EXPERTISES MAKEN HET VERSCHIL 

Verschillende expertises in het team maken ook echt het verschil. De expertise 
van het DJT is aanvullend op de aanwezige expertise binnen de school. Alle 
teamleden nemen ook hun eigen netwerk vanuit hun eigen organisatie mee. 
Dit leidt ertoe dat de kennis en deskundigheid binnen de school worden 
vergroot. Diversiteit in het team biedt de kans om krachten te bundelen en 
samen sterker te worden. Dit is merkbaar in de wijze waarop het team elkaar 
aanvult in de gezamenlijke casuïstiekbespreking, de aanvullende expertise en 
netwerk dragen bij aan een integrale afweging en opvolging van hulp. Het 
werkt om deskundigheid van de DJT-ers optimaal te benutten door deze op 
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de juiste plek in te zetten. Zowel specialisten als generalisten brengen hun eigen deskundigheid mee. 
Klassenbesprekingen met docenten dragen bij aan het erkennen en benutten van elkaars expertise. 

NODIGE EXPERTISE 

Deltion Jongerenteam heeft een zorgvuldige afweging gemaakt in de nodige expertise. Uit het 
veldonderzoek blijkt dat er zelden een expertise wordt gemist.  

RUIMTE VOOR PREVENTIE 

Er zijn successen opgedaan met preventieve experimenten. Klassikale lessen (THINK)10  . Preventieve 

experimenten zijn geïnitieerd door de professionals. Innovatieve preventieve experimenten die ontstaan 

door boundary crossing bieden leerpotentieel.  

 

PROFIEL EN GRONDHOUDING DJT-ER 

Specifiek voor werken in het Deltion Jongerenteam is het werken met de mbo 
doelgroep, de samenwerking in het team tussen de verschillende partners en het 
werken op locatie van de opleidingen. De samenwerking en het (kunnen) werken in 
een complexe onderwijsomgeving zijn geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt van 
medewerkers dat ze kunnen handelen en communiceren met verschillende 
disciplines, dat ze zich verbinden aan het onderwijs en hun werkwijze passend maken 
voor de specifieke doelgroep van het Deltion Jongerenteam. Het vraagt moed om 
elkaars terrein te betreden en de wil om bestaande praktijken te veranderen.  
Na een periode waarin samen is gezocht en ontwikkeld wordt het steeds duidelijker 
welk profiel medewerker past binnen het Deltion Jongerenteam. De personele wisselingen nemen af. Dit 
draagt bij aan de teamvorming en de collectieve kennisontwikkeling in het team. Er heeft een verschuiving 
plaatsgevonden waarin specialisten én generalisten met hun specifieke expertise en competenties steeds 
meer doorgroeien naar één DJT-er met één gedeelde grondhouding. De voortdurende dialoog met elkaar, 
met onderwijsprofessionals en met collega’s binnen de eigen moederorganisatie dragen bij aan de 
vorming van deze professionele grondhouding. Deze blijkt onmisbaar om te kunnen werken in een 
onderwijscontext.  
 

JEUGDHULP VERBINDEN AAN HET LEVEN VAN JONGEREN OP SCHOOL 

Het DJT helpt om verwijzingen naar gespecialiseerde hulp te voorkomen, daarnaast helpt het DJT de 

partners die geen aanbieder van specialistische hulp zijn ( MEE, De Kern, Travers, Sociaal Wijkteam Zwolle) 

vooral om in contact te komen met jongeren voordat ze op school, thuis of elders vastlopen. Daardoor 

kan worden voorkomen dat ze  direct in een vorm van ‘zorg; terecht komen en/of uitvallen. Snelle 

opschaling naar jeugdhulp vanuit het DJT is en blijft soms nodig, maar in veel gevallen kan met lichtere 

ondersteuning worden volstaan. Het helpt om jeugdhulp te verbinden aan het leven van jongeren op 

school. Dit geldt zeker voor de kwetsbare jongeren van het mbo die lang niet altijd zelf een hulpvraag 

(kunnen) stellen. 

GRATIS HULP VOOR ALLE STUDENTEN 

Het werkt laagdrempelig om voor alle kwetsbare mbo studenten, ongeacht leeftijd of 
woonplaats, gratis hulp te kunnen bieden op de opleiding. Studenten behouden 
uiteraard ook de keuzevrijheid om in hun woonplaats of via de huisarts hulp te zoeken.  
  

                                                           
10 THINK op school is een vernieuwende leerlijn waarbij scholen geholpen worden om hun leerlingen te begeleiden in hun sociaal -emotionele 
ontwikkeling. www.thinkopschool.nl  
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STUDENT CENTRAAL 

DJT-ers verbinden het professionele en persoonlijke netwerk van de student. Hierbij 

zetten ze de student centraal, door met hen over de gewenste oplossing in gesprek 

te gaan en samen, of in overleg met de student, tot een plan van aanpak te komen.  

 

 

ÉÉN-STUDENT, ÉÉN ONDERSTEUNINGSPLAN 

De DJT-er verbindt organisaties ( lees: mensen en inhoud) uit het professionele netwerk van de student. 

Dat kan bestaan uit onderwijs, gemeentelijke ondersteuning en/ of de gespecialiseerde hulp. Zo ontstaat 

een wisselwerking tussen studenten, ondersteuning binnen- en buiten de onderwijsmuren en, wanneer 

nodig, het persoonlijke netwerk van de student in de woongemeente. Dit werkt, maar het gebeurt nog 

niet altijd. Wanneer de werkwijze in de moederorganisatie ook integraal, generalistisch en/of 

outreachend is, is het makkelijker voor de DJT-er om de werkwijze volgens één-student, één 

ondersteuningsplan eigen te maken. 

 

   

 

 

ONTLASTEN VAN DOCENTEN 

De DJT-er ondersteunt de docent en helpt bij het signaleren. Een DJT-er vertaalt de 

informatie uit het professionele netwerk naar handelingsadviezen voor de docent. 

Bovendien vindt er zo op een natuurlijke wijze deskundigheidsbevordering plaats voor 

docenten. 

 

GEZAMENLIJK WERKEN OP DE SCHOOLLOCATIE 

Afstemming wordt bevordert wanneer professionals elkaar ontmoeten. Dat geldt zowel  

voor afstemming binnen de school als met hulpverlening buiten de school. Medewerkers 

van het DJT geven aan dat zij veel makkelijker af kunnen stemmen met collega’s van 

gespecialiseerde instellingen die in hun team gedetacheerd zijn, dan met collega’s van 

andere instellingen. Ook het geven van handelingsadviezen, en kunnen beoordelen of 

deze binnen de schoolcontext van betekenis is, gaat makkelijker als de professionals op 

de schoollocatie werkzaam zijn.  

ONDERSTEUNINGSGESPREKKEN TIJDENS LESUREN  

Studenten hoeven, voor lichte ondersteuning, niet naar een andere locatie om hulp te krijgen. Het 

voorkomt dat studenten reistijd (en dus schooltijd) kwijt zijn om naar een hulpverlener te gaan. Van 

deze kwetsbare studentendoelgroep is bekend dat ze vaak afspraken niet na (kunnen) komen. En 

docenten noemen dat het risico dat studenten de rest van de dag ongeoorloofd afwezig zijn kleiner is. 

 

 

 

 

“Jongeren vinden het al moeilijk om naar een ander gebouw te gaan voor een afspraak, dan 

komen ze al niet meer, ook al is dat hooguit 5 minuten lopen” (DJT-er) 

´Het is fijn als het DJT de student verder helpt, dan kan ik mij weer richten op het onderwijs, 

want dat is eigenlijk mijn taak” (docent) 

SPREEK DE TAAL VAN STUDENTEN 

EEN ‘KLIK’ IN 

CONTACT 
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4.3.3 REFLECTIE 
 

Het derde leermechanisme van Boundary Crossing is reflectie. In situaties waarin reflectieprocessen 
plaatsvinden zijn mensen vaak gericht op wederzijdse betekenisverlening en het verbinden van 
verschillende typen kennis. Aan de hand van het theoretische kader van Engeström bekijken we reflectie 
in de praktijk van Deltion College. 
 

LEREN EN HANDELEN VOLGENS DE ACTIVITEITSTHEORIE 

In paraaf 4.2 staat uitgelegd dat de activiteitstheorie van Engeström er van uit gaat dat handelen en leren 
van een professional zowel belemmerd als gestimuleerd kan worden door culturele artefacten en door 
interacties met anderen daarover in de werkomgeving. Het is van belang is om de handelingen van de 
docent en hulpverlener te zien in relatie tot het systeem. Zowel de onderwijspraktijk als de 
hulpverleningspraktijk hebben hun eigen regels en werkverdeling waarin iedereen zijn eigen betekenis 
geeft aan het systeem. Door belemmeringen in interactie op deze manier te benaderen praten we niet 
over schuld. Bijvoorbeeld: ‘Die hulpverlener komt niet achter zijn bureau vandaan. Nu moet de student 
weken wachten tot hij hulp kan krijgen en ik maak me grote zorgen.’ Of ‘Die docent heeft geen oog voor 
het welzijn van zijn studenten en staat alleen maar voor de klas zijn verhaal te vertellen.’ Vaak ligt de 
oorzaak van acties ook in hoe praktijken zijn georganiseerd of historisch zijn gegroeid.  
De theorie van Engeström laat zien dat vooral het horizontale leren tot transformatie van een bestaande 
hulpverleningspraktijk of onderwijspraktijk kan leiden. Kortom, wanneer de DJT-er en de docent, die zich 
beiden inzetten voor de kwetsbare student, van elkaar leren. 
 

COLLECTIEF LEREN. 

Zowel individuen als groepen leren door reflectie. Het veranderen van organisatiegedrag is een collectief 
leerproces en leidt tot collectieve bekwaamheid. Het is een leerproces dat noodzakelijkerwijs in en door 
interactie met elkaar en met anderen plaats vindt. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen de DJT-er 
en docent zich bewust worden van hun eigen perspectief en dat beter formuleren (perspective making). 
Ze kunnen ook elkaars perspectieven leren waarderen en door de ogen van de ander naar de eigen 
praktijk leren kijken (perspective taking). Door reflectie vindt er dus zowel een definiëring als een 
uitwisseling van perspectieven plaats. Zowel de docent als de DJT-er geeft een eigen betekenis aan de 
werkelijkheid. Reflectie biedt de mogelijkheid om tot een nieuwe gedeelde betekenis te komen. 
Vanzelfsprekend kan een organisatie alleen leren doordat individuele leden van de organisatie leren. 
Argyris en Schön (1978) hebben het bekende onderscheid tussen ‘single en double loop’  leren 
geïntroduceerd. ‘Single loop’ leren van effecten van je handelen binnen een afgesproken kader.  In 
organisaties oriënteren mensen zich op bestaande normen en kaders van de eigen organisatie. Maar als 
individuen leren houdt dit nog niet in dat ook de organisatie heeft geleerd. Individueel leren is een 
noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor het gezamenlijk leren. Van collectief leren is pas 
sprake als een gedragsverandering van het ene individu effect heeft op het gedrag van andere individuen. 
Kortom, er moet sprake zijn van wederzijdse gedragsverandering. Dus van op elkaar afgestemd handelen. 
Collectieve bekwaamheid moet worden geleerd, en kost dus inspanning en tijd. Het kost tijd en training 
om op elkaar ingespeeld te raken. Uit het veldonderzoek blijkt dat het bij Deltion College tijd kost om tot 
een nieuwe manier van samen werken te komen. DJT-ers moeten wennen aan het werken in de school 
en andersom moeten ook docenten wennen aan hulpverleners in de school.  

LEREND VERMOGEN 

Lerend vermogen van een organisatie is het vermogen van mensen om te kunnen en willen reflecteren 
op patronen in handelen en denken bij het samenwerken. De kwaliteit  van een lerende organisatie wordt 
in hoge mate bepaald door hoe goed de mensen te durven reflecteren op het bestaande en niet bang zijn 
het gesprek met elkaar aan te gaan. Het gesprek waarin regels inzichten of principes aan de orde komen 
staat dan centraal. Je moet ook niet bang zijn om elkaar te bevragen: ‘waarom doe jij dit?’. 
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Het kost moeite om te reflecteren op de onderlinge verbindende inzichten en principes die tot nu toe de 
basis waren voor gemeenschappelijk handelen. De dialoog op de ‘plek der moeite’( Kooistra, 1988) kost 
moeite, maar is ook de moeite waard. Op deze plek kunnen disfunctionele patronen en vicieuze cirkels 
worden besproken en doorbroken. Niet altijd wordt de moeite genomen om samen te reflecteren. 
Sommige docenten hebben, net als studenten, een verminderd vertrouwen in hulpverlening. Het is geen 
vanzelfsprekendheid dat zij open staan voor hulpverleners op de opleiding. Ook is het geen 
vanzelfsprekendheid dat de docenten de moeite zullen doen om te reflecteren op de aansluiting met de 
hulpverleningspraktijk. Reflectie is voor hulpverleners meer geïntegreerd in hun dagelijkse 
werkzaamheden. Docenten richten zich in het dagelijks werk logischerwijs op onderwijs. Reflecteren op 
de aansluiting met de hulpverleningspraktijk is voor hen een extra taak, of wor dt als zodanig ervaren. 

 

 

 

REFLECTIE ORGANISEREN 

Reflectie kan op gang komen als een student, DJT-er of docent tegen iets aanloopt en zich dan 
genoodzaakt voelt een nieuw perspectief in te nemen. Bijvoorbeeld als er verschil is in afspraken of 
verwachtingen.  
Reflectie kan ook op gang komen door reflectiemomenten te plannen. Deltion Jongerenteam heeft enkele 
bijeenkomsten voor het team georganiseerd om te reflecteren op de doorontwikkeling. Reflecteren op 
de werkwijze (een generalistische basisaanpak en benutten van de aanwezige expertises) was hierbij een 
terugkerend thema. Ook heeft er in de startfase van Deltion Jongerenteam een bijeenkomst 
plaatsgevonden met de opleiding waarin werd gereflecteerd op vroegtijdige interventies op de opleiding. 
De bijeenkomsten worden door betrokkenen over het algemeen als zeer prettig en zinvol ervaren. Het 
helpt om aandacht te besteden aan hoe men met elkaar wil samenwerken en elkaar tijd te gunnen om te 
leren collectief bekwaam te worden. 
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4.3.4  TRANSFORMATIE 
 
 
Ten slotte kan boundary crossing een proces van transformatie behelzen. Hierbij ontstaan door het 
contact tussen de onderwijspraktijk en de hulpverleningspraktijk veranderingen in de bestaande 
praktijken of zelfs nieuwe praktijken. 
 

VOORBEELDEN VAN TRANSFORMATIE 

Een exemplarisch voorbeeld voor verandering in de onderwijspraktijk is de toolkit: ‘De kracht van de klas’. 
Een DJT-er, psychotherapeute Jeugd-GGZ, gaat samen met een docent een toolkit voor docenten 
opzetten genaamd: De kracht van de klas. Door contact tussen beide professionals is er een gezamenlijke 
aanpak gevonden voor een gedeeld probleem (Object 3, figuur 4). Om het idee uit te kunnen voeren 
hebben ze gebruik gemaakt van bestande culturele artefacten namelijk: de Uitklinker-prijsuitreikingen. 
Dit is een prijs voor veelbelovende innovatieve ideeën. De uitreiking vindt jaarlijks plaats op de Deltion 
Dag. De kracht van de klas staat voor: Uitgaan van de kracht van de student in plaats van de problematiek 
èn denkend vanuit verbindingen, gezamenlijkheid en een groepsgerichte benadering. Deze transformatie 
is een gewenste uitkomst van de pilot. Interventies van Deltion Jongerenteam maken de lijnen naar 
gespecialiseerde hulp korter, en meer studenten ontvangen (in een vroeger stadium) hulp en 
ondersteuning die aansluit bij hun vragen, behoeften en specifieke kenmerken. Dit voorbeeld laat zien 
dat de expertise van de GGZ aanvullend is op de aanwezige expertise op school. In dit voorbeeld maakt 
de GGZ een beweging naar de onderwijspraktijk. Interveniërend in de school, en expertise brengend tot 
in de klas.  
 
Andere voorbeelden van transformatie zijn  thema gebonden werkgroepen waarin communies vanuit 
onderwijs en vanuit de hulpverleningspraktijk samenkomen. Thema’s zijn dip/depressie en de studenten 
met Nederlands als tweede taal. Opvallend is dat de DJT-ers, naarmate ze langer en intensiever samen 
werken met onderwijsteams worden gezien als onderdeel van het team. Docenten ervaren de DJT-er als 
onderdeel van hun eigen onderwijssysteem.   
Samenbrengen van twee activiteitsystemen draagt bij aan individueel leren van de professionals. Op een 
informele manier wordt deskundigheid bevordering voor docenten bevorderd doordat DJT-ers door een 
andere bril kijken en anders handelen. Dit komt vooral tot uiting tijdens klassenbesprekingen en werd ook 
nadrukkelijk genoemd tijdens de evaluatie van de klassikale aanpak. Doordat DJT-ers een andere 
betekenis geven aan het gedrag van een student merken zij in een vroeger stadium problemen op. 
Hierdoor konden er sneller en gerichter interventies worden ingezet.  
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TRANSFORMATIE TUSSEN EN IN ACTIVITEITSYSTEMEN 

Aan de hand van de twee interveniërende activiteitsystemen wordt bediscussieerd waar de 
transformaties plaatsvinden. 
 

 

 
 
 

 
Figuur 4 Twee activiteitssystemen als eenheid van analyse (Engeström, 2001 p.135; Engeström, 1987, p 78) 

 
In Figuur 4 zien we de twee activiteitsystemen met daartussen de kwetsbare mbo student. Het gedeelde 
probleem (object 3)  zijn de ondersteuningsvragen rondom deze mbo-student. Een gewenste outcome 
van ondersteuning voor de kwetsbare mbo student voor onderwijs is een geslaagde schoolloopbaan en 
startkwalificatie. En een gewenste outcome voor de hulpverleningspraktijk, waaronder ook gemeentelijke 
hulpverlening, is bijvoorbeeld welzijn, zelfregie en oplossend vermogen van de student  
Het voorbeeld: ‘Kracht in de Klas’ laat zien hoe de hulpverleningsprakijk een beweging maakt naar de 
onderwijspraktijk. Naar het idee van de toolkit zal de expertise van de GGZ makkelijker bereikbaar en 
toepasbaar worden. De gewenste outcome kan gezien worden als vernieuwing van het 
onderwijssysteem, haar culturele artefacts  en middelen. Het is aannemelijk dat dit idee bijdraagt aan 
beide gewenste outcome. De gezamenlijke kracht maakt het mogelijk om een outcome te realiseren, die 
door de afzonderlijke systemen zelf niet haalbaar was. 
 
Visueel weergegeven: 
 
 
  
 
 (gespecialiseerde)Hulpverlening  student         Onderwijs 
 
Een systeem bestaat uit relevante anderen (Community). Binnen het systeem van Deltion College zijn 
relevante anderen betrokken bij de ondersteuning van studenten. Er zijn onder andere 
studieloopbaanbegeleiders, studieloopbaanadviseurs, teamdeskundigen, orthopedagogen, deltion 
academie, masternetwerk. In werkgroepen verbinden community’s uit de systemen zich met elkaar in de 
grenspraktijk en ontstaat er een nieuwe community of practise rondom een thema. DJT-ers kunnen 
vertegenwoordigd zijn in de werkgroepen, maar ook organisaties uit de hulpverleningspraktijk.  
Afhankelijk van het thema en de samenstelling van de community kan deze meer richting onderwijs 
geplaats worden of richting het gemeentelijke en/of gespecialiseerde hulpverleningssysteem. 
 

Hulpverleningspraktijk 

 

Onderwijspraktijk 

 

STUDENT 

Toolkit 
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   Hulpverlening   student         Onderwijs 
 
Een wilde greep gedeelde thema’s zijn radicalisering, GLHTB, depressie/dip, financiële problematiek, 
vluchtelingen, tweede/derde generatie problematiek, verslaving, pesten, detentie, eerwraak, gezond en 
fit, aansluiting met de arbeidsmarkt, ziekteverzuim, jonge mantelzorg, jongerenparticipatie. Het DJT 
neemt deel aan enkele werkgroepen. Er is wordt in toenemende mate vanuit de hulpverleningspraktijk. 
(gemeentelijke en gespecialiseerde hulp) via DJT aansluiting gezocht met de onderwijspraktijk. Veelal zijn 
deze vragen gericht op de gedeelde gewenste outcome: de lijnen tussen de systemen korter maken om 
de kwetsbare mbo-student te ondersteunen. 
Het komt ook voor dat er vragen zijn die zijn gericht op het probleem van de hulpverleningspraktijk, waar 
het onderwijssysteem een bijdrage in kan leveren. Bijvoorbeeld: Docenten werven om pleegouder te 
worden. Of het contact is gericht op het presenteren van een product dat ingekocht kan worden.  
Gemeenten willen graag weten welke studenten uit hun gemeente in beeld zijn bij het DJT.  
Bekeken vanuit de structuur van een netwerkorganisatie, is het verklaarbaar dat er wordt gezocht naar 
een balans tussen ondernemerschap en gemeenschappelijk belang.  
Het DJT kan worden gezien als een boundary systeem dat zich ontwikkeld tussen beide grenspraktijken 
en rondom de ondersteuning voor de kwetsbare mbo-student. Transformatie zijn vooral merkbaar in het 
verbeteren van het onderwijssyteem, het verstevigen van het boundary systeem en de aansluiting tussen 
deze systemen. In de verlengde pilot zal meer aandacht zijn voor de aansluiting met de gemeentelijke 
ondersteuning. De positie van DJT als boundary systeem, schuift daarmee tussen de systemen. 
 
 

 
 
        DJT                 DJT 
Hulpverlening   student         Onderwijs   Hulpverlening   student         Onderwijs 
 

LEERPOTENTIEEL VAN TRANSFORMATIE 

Beide systemen op één locatie laten samenwerken biedt potentieel om niet alleen de grenspraktijk te 
verstevigen, maar het maakt ook transformaties van zowel de onderwijs- als hulpverleningssystemen 
mogelijk. De transformatie vindt (vooralsnog) vooral plaats aan de zijde van het onderwijssysteem  en dat 
kan wringen met de aard van een netwerkorganisatie. Het boudary systeem, het DJT, heeft de vorm van 
een netwerkorganisatie. Dat is een samenwerkingsverband dat zich kenmerkt door semi-stabiele relaties 
tussen autonome organisaties. De kern van een netwerkorganisatie is dat er betekenisvolle relaties mee 
worden aangegaan, ontwikkeld en onderhouden rondom het gedeelde probleem. Indien daar niet langer 
sprake van is, ontvalt de legitimiteit van partnership in netwerkverband. Wanneer alleen of voornamelijk 
het onderwijssysteem wordt verbeterd of versterkt, krijgt de transformatie kenmerken van een re-
organisatie van de ondersteuningstructuur in het onderwijssysteem. De aanvullende expertise wordt 
daarmee ingezet in het bestaande activiteitsysteem van het onderwijs, waarbij bestaande regels en 
werkverdeling en betekenisgeving aan het systeem blijft bestaan. Een deel van het leerpotentieel van de 
transformatie blijft tot nu toe nog onbenut. 
  

werkgroep 
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H5.  ONTWERPGERICHT ONDERZOEK 
 
In paraaf 5.1 wordt de aard van ontwerpgericht onderzoek toegelicht. Vervolgens wordt de bijdrage van het 
ontwerpgerichte onderzoek aan de doorontwikkeling van Deltion Jongerenteam beschreven (5.2). We lichten 
de betrokkenheid van studenten en het samen werken aan het vraagstuk uit voor een veranderkundige en 
pedagogische onderbouwing van de onderzoekinterventies.  
 

5.1 ONTWERPGERICHT ONDERZOEK  

Ontwerpgericht onderzoek wordt gedaan op het gebied van problemen en mogelijkheden die spelen in 
‘het veld’, in de wereld waar je goed gebruik kunt maken van wetenschappelijke kennis om problemen 
aan te pakken of nieuwe mogelijkheden te realiseren. Transitie Jeugdzorg en de invoering van Passend 
Onderwijs zijn aanleiding geweest voor vraagstukken rondom de hulp en ondersteuning voor kwetsbare 
mbo studenten. Samen met studenten, onderwijs, gemeente(n) en partners in de (jeugd) hulpverlening 
onderzoekend en systematisch werken aan het vraagstuk om tot een nieuwe samenwerkingsvorm te 
komen, biedt een uitgelezen kans om duurzame verbeteringen in onze educatieve en maatschappelijke 
praktijk te realiseren.  
 
Wie aan onderzoek denkt heeft veelal een eerste associatie met fundamenteel of verklarend onderzoek. 
Ontwerpgericht onderzoek onderscheidt zich doordat het niet alleen gaat om beschrijven, verklaren en 
kritiseren, maar juist om ontwerpen te leveren voor hoe het wel moet. Ontwerpgericht onderzoek is 
gedreven vanuit de wil om een probleem op te lossen waarvoor nog te weinig generieke kennis bestaat 
We zijn soms geneigd om te onderzoeken waar het niet werkt en daar verklaringen voor te vinden. Kennis 
over waar het mis loopt levert echter niet de aanknopingspunten op om te werken aan iets dat 
uitzonderlijk is. In plaats van blootleggen wat er mis is, zijn we juist op onderzoek naar kiemen van de 
innovatie die we tot stand willen brengen. Dit wordt gedaan door het vraagstuk systematisch te 
analyseren, hiervoor mogelijke oplossingen te ontwerpen, deze stapsgewijs uit te proberen, te evalueren 
en te verbeteren. Het ontwerp van het Deltion Jongerenteam was, in dit geval, al aanwezig. De 
ontwerpprincipes zijn aan de reeds opgestelde visie ontleend en onderzocht op juistheid. 
 
We kijken niet naar de waarheidsvraag, maar naar de vraag of iets werkt (kwadrant Edison). Daarbij wil je 
ook graag weten waarom iets werkt (kwadrant Pasteur), anders kun je je kennis in andere settings niet 
toepassen. Het onderzoek levert naast een bijdrage aan de doorontwikkeling van Deltion Jongerenteam 
in de praktijk (praktijkstroom) dus ook kennis over het verbeteren van het ontwerpproces (kennisstroom).  
 
De vraagtukken rondom de preventieve hulp en ondersteuning van kwetsbare mbo studenten zijn 
complexe vraagstukken waarvoor betrokkenen, zowel onderwijs, gemeente als de hulpverleningspraktijk, 
afzonderlijk geen antwoord hebben kunnen vinden. Het zijn taaie vraagstukken die je niet in je eentje op 
lost. Ontwerpgericht onderzoek pretendeert ook niet om met een kant-en-klare oplossing te komen. Het 
onderzoeksproces draagt bij aan het samen werken aan het vraagstuk en levert input voor het ontwerpen 
van een oplossing. 
Het onderzoek is zo ingericht dat de betrokkenen zelf invloed hebben op de aanpak. Een valkuil kan zijn 
om onderzoek in te zetten als eenzijdige implementatiestrategie. Vooraf is dan (vaak door anderen) 
bedacht wat de uitkomst moet zijn.  
Ontwerpgericht onderzoek levert niet alleen meer kennis op, het ondersteunt leren in de (grens)praktijk, 
en draagt ook bij aan het werken aan innovatie. Onderzoek van Verdonschot (2009a) laat zien dat het 
principe van ‘samen iets maken’ een belangrijke succesfactor is voor het bereiken van innovatie. Door 
onderzoek in te zetten kan meer en meer zichtbaar worden gemaakt of Deltion Jongerenteam voorziet in 
goede ondersteuning van studenten en uiteindelijk bijdraagt aan maatschappelijk resultaat.  
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5.2 BIJDRAGE VAN ONTWERPGERICHT ONDERZOEK AAN DE DOORONTWIKKELING VAN DELTION JONGERENTEAM 

Het onderzoek heeft bijgedragen aan de praktijk doordat er systematisch werd gewerkt aan het 
ontwerpen en verbeteren van de ontwerpprincipes. Het ontwikkelen van een nieuwe samenwerking in 
een complexe sociale omgeving maken het lastig om de visie en kader van Deltion Jongerenteam goed in 
beeld te houden. Soms niet te voorkomen en deels verklaarbaar voor een team-in-wording, waren de 
personele wisselingen. Deze waren ongunstig voor de collectieve kennisopbouw. In de eerste twee 
pilotjaren was er een wisseling van directeur en er waren vijf wisselingen van (interim) managers. Gepaard 
gaande met een gefaseerde uitbreiding van Deltion Jongerenteam, was de helft van het team per januari 
2017 vernieuwd. Onderzoek zorgt er, juist op deze momenten, voor dat er systematisch wordt 
doorgewerkt. Dat helpt voorkomen dat je het wiel opnieuw uit gaat vinden, en helpt nieuwe medewerkers 
om sneller de werkwijze eigen te kunnen maken, dat vermindert de vertraging in het ontwikkelproces en 
houdt de ingezette koers vast. 
 
Door het ontwerpgerichte onderzoek is samen met studenten gewerkt aan het verbeteren van de 
preventieve hulp en ondersteuning voor de kwetsbare mbo student.  
In april 2017 heeft het DJT-café (Worldcafé), plaatsgevonden. Professionals en managers uit (passend) 
onderwijs, jeugdhulp en de gemeente Zwolle gingen in gesprek met studenten en docenten van het 
Deltion College. De vraag: 'Hoe zorgen wij dat de JUISTE hulp MAKKELIJK bereikbaar is voor Deltion 
studenten en docenten?’ stond hierbij centraal. (bijlage 1.6.3)   
Aan het eind van elke cyclus is de doorontwikkeling van het Deltion Jongerenteam geëvalueerd in de 
Community of Practice (CoP). Studenten, professionals en manager trokken samen op en verzamelden 
informatie om de doeltreffendheid van het praktisch handelen te toetsen.  
Naast dat studenten in dit onderzoek betrokken waren als respondent ( individuele- en groepsinterviews 
en digitale studenten tevredenheid enquête), waren de studenten betrokken in een actieve onderzoekrol. 
Studenten worden beschouwd als expert op hun eigen terrein en net zoals de andere betrokkenen vanuit 
een gelijkwaardige positie benaderd. De bijdrage van studenten zorgde voor verrassende en waardevolle 
inzichten. Managers en professionals kunnen samen verstrikt raken in discussies over verschillen in 
opvattingen, regels en werkafspraken. De studenten benadrukken, met hun aanwezigheid, ideeën en 
ervaringen, de gezamenlijke opgave. Een gezamenlijke opgave die door alle betrokkenen anders wordt 
ingevuld. De studenten ondersteunen dat de dialoog wordt gevoerd, daar waar het er echt toe doet. Het 
ondersteunt de reflectie op ‘waarom’ we met elkaar in gesprek zijn. Studenten van de opleiding AV-
specialist maakten een film van het DJT-café. Deze is te bekijken via deze link: DJT-café. Beeldmateriaal 
van het DJT-café wordt gebruikt als presentatiemateriaal voor het DJT.  
 
Het proces van ontwerpgericht onderzoek maakt het mogelijk om direct bij te dragen aan verandering en 
vernieuwing in de praktijk. Ontwerpgericht onderzoek heeft een plek verworven als interventie bij onder 
andere organisatieontwikkeling (Van Aken, 2007) en onderwijsvernieuwing (Van den Akker, 1999; Reeves 
2006; Plomp & Nieveen, 2009). Opvallend is dat veel interventies die leiden tot doorbraken in innovaties 
kenmerken hebben van onderzoekinterventies (Verdonschot, 2009a). Bijvoorbeeld: elkaar bevragen over 
drijfveren en belangen, een kijkje in een andere keuken en het doelgericht experimenteren met 
bijvoorbeeld de klassikale aanpak. De interviews zijn gericht op de beleving en hebben een 
oplossingsgerichte vraagstelling waardoor wordt aangezet tot het activeren van de respondenten om hun 
eigen potentieel te benutten. De onderzoekinterventies raken dicht aan het projectmatig creëren van het 
Deltion Jongerenteam. De trajectregistratie die is opgesteld voor Deltion Jongerenteam is in gebruik 
genomen door het MT voor de doorontwikkeling in de praktijk. Ook de evaluaties tussen DJT-ers en de 
opleidingen wordt nu uitgevoerd door het MT van het Deltion Jongerenteam.  
 
  
Kennisdeling en kenniscreatie staan in Tabel 5 schematisch weergegeven.  

  

https://youtu.be/7lXp5zeq3fw
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Tabel 5: kennisdeling en kenniscreatie  

 

Gedurende het onderzoek zijn kennis-opbrengsten gedeeld met de praktijk. In tabel 5 is de tijdlijn van het 
onderzoek afgezet tegen de tijdlijn van de pilot. In het veldonderzoek, Deel 2, is cyclisch gewerkt aan het 
(her)ontwerpen, construeren, implementeren, evalueren en reflecteren, om vervolgens het ontwerp 
opnieuw bij te stellen. In Tabel 5  staat dit cyclische proces opeenvolgend en lineair weergegeven, 
waarmee zichtbaar wordt waar er wordt doorontwikkeld aan de collectieve kennisopbouw. De pijlen 
geven aan waar kennis is gedeeld. 
In april 2017 zijn de tussenopbrengsten van de kwalitatieve gegevensverzameling gedeeld met de 
respondenten en de stuurgroep van het Deltion Jongerenteam. In juni zijn de kwantitatieve gegevens 
gedeeld met het MT. In juni 2017 zijn de opbrengsten gepresenteerd aan de stuurgroep en wethouders 
van de gemeente Zwolle en regiogemeenten. Gegevens uit de trajectregistratie zijn benut voor onderzoek 
door het Nederlands JeugdInstituut en leverde, samen met de tussenopbrengsten uit de kwalitatieve 
gegevensverzameling, input voor de evaluatie11 van het Deltion Jongerenteam.  
Het ontwerpgerichte onderzoek maakt het mogelijk om de collectieve kennis van alle betrokkenen 
,inclusief studenten, te benutten. Deze informatie is aanvullend op de evaluatie van de pilot, die gericht 
is op de stuurgroep en het DJT-team. Onderzoek is minder beïnvloedbaar door trends (zoals het werken 
met frontrunners) omdat er consequent wordt vastgehouden aan de onderzoeksopzet en het uitvragen 
van de ontwerpprincipes. Er wordt bijgedragen aan bottom-up werken en het werken en leren in co-
creatie wordt ondersteund.   
                                                           
11 Toekomst met het Deltion Jongerenteam, december 2017 
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H6. BEANTWOORDEN VAN DE KENNISVRAAG 
 
We beantwoorden de kennisvraag: 
Hoe moet een samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en hulpverlening ontworpen worden die bijdraagt 
aan preventieve hulp en ondersteuning voor studenten van de entree- en niveau tweeopleidingen 
 
De vraag wordt benaderd door eerst terug te blikken op de beantwoording van de ontwerpvraag. Daarna 
bekijken we wat we hebben geleerd door de analyse met het theoretische kader. Deze leiden tot 
beantwoording van de vraag en aanbevelingen voor de kennisontwikkeling en voor de doorontwikkeling 
in de praktijk. 
 

ONTWERPVRAAG 

In hoofdstuk twee is de ontwerpvraag beantwoord voor de praktijkstroom. We weten dat, met de komst 
van het Deltion Jongerenteam, de preventieve hulp en ondersteuning voor studenten en docenten is 
verbeterd. De meeste successen zijn behaald met het organiseren van hulp en ondersteuning in nabijheid 
van de docenten en kwetsbare mbo studenten. De expertise binnen de school hebben en gebruik maken 
van elkaars netwerk draagt bij aan het verbeteren van de ondersteuning. Deltion Jongerenteam is een 
stap in de goede richting om de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en hulpverlening vorm te 
geven. Het samen werken op één locatie draagt bij aan het komen tot een gezamenlijke aanpak.. 
Samenwerkingsmodel ‘School als wijk’ is passend voor deze kwetsbare jongeren van het mbo die lang 
niet altijd zelf een hulpvraag (kunnen) stellen. Het helpt om jeugdhulp te verbinden aan het leven van 
jongeren op school. In 2018 is de pilot van het Deltion Jongerenteam met twee jaar verlengd.  
 

ACTIVITY THEORY 

Door de opbrengsten uit het veldonderzoek te analyseren met het theoretische kader van de 
cultuurhistorische activiteitstheorie geven we richting aan hoe het leren en handelen van Deltion 
Jongerenteam georganiseerd kan worden. De drie centrale principes van de ‘activity theory’ leert ons dat 
het handelen en leren van de DJT-ers, en van andere professionals, zowel gestimuleerd als belemmerd 
kan worden door culturele artefacten en interacties met anderen in de werkomgeving. We kunnen acties 
van professionals uit onderwijs en hulpverlening beter begrijpen als we kijken naar het activiteitsysteem 
waarin deze plaatsvinden. Het leren van medewerkers van het DJT, en andere professionals, vindt plaats 
binnen het collectieve systeem. Van collectief leren is sprake wanneer het systeem zo wordt ontwikkeld 
of uitgebreid dat het collectieve handelen wordt verbeterd. Het is vooral het horizontale leren dat tot 
transformatie van bestaande activiteitsystemen kan leiden. Het Deltion Jongerenteam doet een beroep 
op haar medewerkers om buiten de eigen praktijk, in het onderwijssysteem, te bewegen (horizontaal 
leren)  
 

BOUNDARY CROSSING 

De theorie van Boundary Crossing leert ons dat de (gebruikelijke) fricties, het samen zoeken en leren, 
bijdraagt aan het leerproces. Door deze moeilijkheden ontstaat een proces van identificatie, coördinatie, 
reflectie en uiteindelijk transformatie van de bestaande praktijk. Het identificatieproces is volop in 
ontwikkeling. Identificatie tussen generalisten en specialisten in het DJT-team. Identificatie tussen DJT-
ers en onderwijs, identificatie van de student en hulpverlening. Dit identificatieproces kost tijd en het 
vraagt coördinatie om samenwerking en communicatie te verbeteren. Het coördinatieproces om de 
samenwerking te verbeteren vraagt om een andere manier van denken dan gebruikelijk is in grote 
organisaties. Het is van belang om te realiseren dat we te maken hebben met een interorganisationele 
samenwerking en een netwerkorganisatie die in co-creatie tot een gezamenlijke aanpak wil komen. In het 
proces van co-creëren ontstaan gedeelde ervaringen die betekenis krijgen in de interactie tussen mensen. 
Betekenis maken is dan een sociaal proces. Het is een gevolg van coördinatie tussen betrokkenen in hun 
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verlangen processen te begrijpen: betekenisvol te maken. Betekenis ontstaat in interactie tussen 
betrokkenen. Het helpt om aandacht te besteden aan hoe men met elkaar wil samenwerken en elkaar 
tijd te gunnen om te leren collectief bekwaam te worden. De kwaliteit van het lerend vermogen wordt in 
grote mate bepaald door hoe goed mensen kunnen, willen en durven reflecteren. Je moet niet bang zijn 
om elkaar te bevragen. Beide systemen op één locatie laten samenwerken biedt potentieel om niet alleen 
de grenspraktijk te verstevigen, maar het maakt ook transformaties van zowel de onderwijs- als 
hulpverleningssystemen mogelijk.  
 

ONTWERPGERICHT ONDERZOEK  

Samen met studenten, onderwijs, gemeente(n) en partners in de (jeugd) hulpverlening onderzoekend en 
systematisch werken aan het vraagstuk om tot een nieuwe samenwerkingsvorm te komen, biedt een 
uitgelezen kans om duurzame verbeteringen in onze educatieve en maatschappelijke praktijk te 
realiseren. Onderzoek stimuleert innovatie door samenwerking tussen de systemen en disciplines te 
bevorderen. Het versterkt de interdisciplinaire samenwerking op de werkvloer, maar ook tussen 
onderwijsorganisaties (zoals de kennisuitwisseling met Friesland College  en academische werkplaatsen). 
Het maakt het mogelijk om met de samenleving te delen wat we aan het doen zijn. We vertellen wat we 
aan het doen zijn voor deze kwetsbare student, maar ook dat we samen met de student de preventieve 
ondersteuning verbeteren. 
 

BEANTWOORDING KENNISVRAAG 

Hoe moet een samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en hulpverlening ontworpen worden die bijdraagt aan 
preventieve hulp en ondersteuning voor studenten van de entree- en niveau tweeopleidingen 
 

Het theoretische kader dwingt ons om anders te kijken naar het ontwerpen van een samenwerking dan 
gebruikelijk is voor grote organisaties. Het legt de nadruk op het individuele- en collectieve leerproces in 
en tussen organisaties en het gezamenlijk betekenis maken als sociaal proces. Er blijkt veel leerpotentieel 
op de grenspraktijk tussen mbo en hulpverlening. Het is vooral het horizontale leren, dat tot transformatie 
van bestaande systemen kan leiden. Het horizontale leren vindt plaats wanneer professionals ( DJT-ers)  
genoodzaakt zijn om zich buiten hun vertrouwde werkpraktijk te begeven. Dat benadrukt het belang om 
het horizontale leren te begeleiden en faciliteren. 
 

Het meest ingrijpende niveau van collectief leren, drieslag leren, betreft het veranderen van de 
gemeenschappelijk gedeelde principes waarop de organisatie is gebaseerd: wat voor organisatie willen 
we zijn? Welke bijdrage willen we leveren? Deltion College activeert haar medewerkers en studenten om 
over de toekomst van het onderwijs na te denken aan dialoogtafels. Dat is collectief leren op het niveau 
van durven en vooral willen en zijn. Ontwikkelen. Om Deltion Jongerenteam door te ontwikkelen is ook 
de dialoog nodig. En er is een onderwijsorganisatie nodig die de verandering, die een interorganisationele 
samenwerking in een netwerkorganisatie, met de processen die boundary crossing met zich meebrengt, 
kan integreren. Waarbij het onderwijs het proces wil en durft te laten sturen door de vraag en behoefte 
van de studenten en professionals. Zodat professionals, in dit geval vooral de DJT-ers graag willen werken 
in het DJT omdat ze de professionele ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen. Waarbij wordt gewerkt 
volgens de uitgangspunten van co-creatie, en doen en denken elkaar afwisselen. Waarin mensen kennis 
creëren, door met elkaar kennis te maken en deze te gebruiken om met elkaar aan het werk te gaan. 
Waarin mensen, dus niet alleen de professionals, werken vanuit de gezamenlijk vastgestelde visie. 
Waarbij hun eigen belang is omgezet naar een gezamenlijk belang. Waar mensen zich in kunnen vinden 
omdat het de bedoeling raakt waarom ze hun werk doen (Hart, 2012) of omdat het mensen intrinsiek 
motiveert om te werken vanuit hun eigen missie. Het ‘waarom’ ze hun werk doen (Sinek, 2015).  
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AANBEVELINGEN VOOR DE DOORONTWIKKELING IN DE PRAKTIJK 

In de ontwikkeling van Deltion Jongerenteam zijn voornamelijk successen opgedaan met het organiseren 

van hulp in nabijheid van docenten en studenten. Momenteel worden er successen opgedaan in het 

verstevigen van de basis van het team en de inbedding in het onderwijssysteem. Voor de vervolgpilot zal 

de nadruk ook komen de liggen bij het derde ontwerpprincipe: de aansluiting met de gemeentelijke- en 

gespecialiseerde hulp en ondersteuning.  

Blijven doen wat werkt, stop met wat niet werkt en blijf de werkzame factoren (4.3.2.3) in co-creatie 
door ontwikkelen.  
 
Per ontwerpprincipe zijn hier nog enkele aanbevelingen voor de praktijk aan toegevoegd:  
 

1: LAAGDREMPELIG OP DE OPLEIDINGSLOCATIE  

- Vier en deel de successen die zijn opgedaan met laagdrempelige hulp op de opleidingslocatie met 
oa. de regiogemeenten. 

- Laagdrempelig betekent ook weten dàt de hulp ‘in huis’ is. Zorg voor zichtbaarheid via de website.  

- Klassenbespreking intensiveren in samenwerking met het Studenten SuccesCentrum. Zo ontstaan 
er kleine ondersteuningsteams op de opleiding. 

- Onderzoeken waar preventieve activiteiten binnen Deltion (THINK) en van partners elkaar kunnen 
versterken. Denk bijvoorbeeld aan groepsaanbod binnen de school 
 

2: GEZAMENLIJKE VISIE EN AANPAK (INTERN GERICHT) 

- De visie van het Deltion Jongerenteam wordt omarmd, het vraagt aandacht om de visie bij de 
doorontwikkeling op het netvlies houden en een aanpak in gezamenlijkheid vorm te geven.  

- Belangrijk voor een gezamenlijke aanpak is het besef van eigen verantwoordelijkheden, chemie 
tussen de partners, heldere coördinatie, draagvlak, het spreken van dezelfde taal en besef van 
wederzijdse afhankelijkheid. (School als wijk, NJI)  

- Het kost tijd om tot een andere manier van (samen) werken te komen. De vervolgpilot biedt de 
mogelijkheid om de basis van het Deltion Jongerenteam nog verder te verstevigen binnen de 
school en aan de slag te gaan met de (externe) verbinding met de regiogemeenten.  

- Een heldere en efficiënte overlegstructuur met duidelijke rollen en taken van betrokken actoren 
(projectstructuur DJT, onderwijs jeugdhulp en regiogemeenten)   

- Zorgen voor de juiste medewerkers en continuïteit in de bemensing van het DJT.  

- Profiel voor DJT-ers aanpassen met nieuwe inzichten waarbij affiniteit met de doelgroep en het 
kunnen functioneren binnen een (complexe) onderwijsomgeving worden afgewogen.  

- Afstemming met partners over dubbele aansturing van medewerkers i.v.m. belangen van Deltion 
en moederorganisatie.  

- Afspraken over inspraak van Deltion bij aanstellingsprocedure DJT-ers. 

- Vorming van ‘één-team’. (teambuilding, inhoudelijke verdieping, benutten van elkaars 
deskundigheid) 

- Werken volgens het ondersteuningsplan één student- één plan, zoals omschreven in het kaderstuk. 
Waarbij specifiek aandacht is voor gezamenlijkheid met derden: het betrekken van het 
professionele- en privé netwerk van de student, met nadruk de afstemming met de 
woongemeente van de studenten. 

- Het Deltion Jongerenteam is werkzaam op de school, maar is niet van de school. Het Deltion 

Jongerenteam, heeft een zelfstandige positie binnen het Deltion College en valt onder de 

verantwoordelijkheid van het SSC. Een gezamenlijke aanpak vraagt begeleiding en facilitering 

vanuit het SSC (registratieprogramma’s, overlegstructuren, werkplekken, elkaar en elkaars 

werkwijze en deskundigheid kennen en benutten)  
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- Inhoudelijke initiatieven en verbindingen op de werkvloer blijven realiseren, stimuleren en 

coördineren. Voorbeelden zijn: werkgroep NT2 studenten, werkgroep dip/depressie . 

Samenwerking met het Financieel spreekuur, workshops geven binnen Deltion.  

- De verdere doorontwikkeling van de samenwerking tussen het schoolmaatschappelijk werk en het 

DJT. 

- Een afbakening van de doelgroep (Entree- en niveau twee onderwijs) is van belang om een stevige 

basis van het Deltion Jongerenteam neer te zetten. Benutten van de expertise van het DJT voor 

niveau 3 en 4 zou onderzocht kunnen worden. 

 

3: INTERDISCIPLINAIR TEAM OP DE MBO-LOCATIE (EXTERN GERICHT) 

- Afstemming met de woongemeenten van de studenten ( financiering, gedeelde visie) 

- De gemeente kan het onderwijs, vanuit een systeemperspectief, benaderen als een locatie waarin 
in een vroeger stadium (preventie) interventies mogelijk zijn om verwijzing naar dure zorg te 
voorkomen. De dynamiek van een klas of de mate waarin ouders betrokken zijn, zijn dan ook 
systeemfactoren waarop interventie mogelijk is om problemen op te lossen. Algemeen bekend is 
dat het hebben van een (familie)netwerk steunend kan zijn bij het oplossen van alledaagse vragen 
en vaak ook bij grotere problemen. Studenten die kampen met meerdere problemen hebben 
meestal een beperkt steunend netwerk. Het ontwikkelen van een (aanvullend) netwerk kan 
bijdragen aan de zelfregie van de student. Maatjes en/of peer-to-peer ondersteuning kunnen een 
belangrijke rol vervullen. Zowel binnen het onderwijs ( Coach4more) of vanuit de gemeentelijke 
ondersteuning kan deze laagdrempelige ondersteuning geboden worden. Deze begeleiding kan ook 
gebruikt worden om de ondersteuning die door het DJT geboden wordt af te schalen. 

- Aansluiting van gespecialiseerde hulp. Gespecialiseerde medewerkers van het DJT en het SSC ( 
L&G) zouden een voorstel kunnen maken hoe de gespecialiseerde hulp binnen en buiten de school 
beter op elkaar aangesloten kan worden.  

- Blijf alert of de juiste deskundigheid binnen het DJT aanwezig is (kennis van studenten van 
verschillende etnische afkomst). 

- De komende twee jaar studenten actief laten participeren in het vervolgonderzoek. 

- Studenten betrekken bij communicatie via een website, zodat ze in hun ‘eigen taal’ medestudenten 
kunnen informeren over het DJT. 
 
 
 
 

-   
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 DEFINITIES  
 

HULPVERLENING / HULP 

Hulpverlening bij onderwijs overstijgende problematiek. Geboden door Deltion Jongerenteam, 
schoolmaatschappelijk werk, wijkteams en hulpverleningsinstanties op en buiten school. 

ONDERSTEUNING  

Onderwijsondersteuning zoals studieloopbaanbegeleiding en passend onderwijs. Alle extra begeleiding 
die vanuit school, op school, wordt geboden door bijvoorbeeld de mentor of schoolloopbaanbegeleider 
(slb-er) en preventieve ondersteuning door medewerkers van Deltion Jongerenteam 

PRAKTIJK 

Een systeem van handelingen die historisch zijn gegroeid om bepaalde doelen te bereiken met daarvoor 
ontwikkelde middelen. Daarbij gelden bepaalde regels en worden taken ook op een bepaalde manier 
verdeeld 

GRENSPRAKTIJK  

Praktijk die op de grens van andere praktijken is ontstaan 

HULPVERLENINGSPRAKTIJK 

Het activiteitensysteem waarin de organisaties die deelnemen aan het Deltion Jongerenteam zijn 

geworteld. Dit kan oa. zijn het sociale domein, jeugdhulpverlening, gezondheidszorg, welzijnswerk. 

GRENZEN 

Verschillen tussen praktijken die leiden tot problemen of uitdagingen in actie of interactie. Niet elk 
verschil is dus een grens: een verschil is pas een grens als het problematisch is, of zo wordt ervaren. 
Grenzen hangen af van de ervaring van mensen op een bepaald moment in een bepaald opzicht.  

BOUNDARY CROSSING 

De inspanning die mensen leveren om continuïteit in actie of interactie tussen praktijken te waarborgen 

LEERMECHANISME 

Een type inspanning dat leren in werking kan zetten 
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BIJLAGE 1.4 GEFASEERDE UITROL DELTION JONGERENTEAM 
 

 FASEN  AANTAL OPLEIDING 

Fase 1 1 Start Deltion (Entree onderwijs)  

2 Motorvoertuigentechniek  

Fase 2 
  

3 Handel en Ondernemen 

4 Secretariële en administratieve beroepen 

5 Dienstverlening (Helpende Zorg en Welzijn)  

6 Brede niveau twee opleiding (nieuwe opleiding) 

Fase 3 7 Horeca Vakopleidingen 

8 Orde en Veiligheid  

9 ICT 

10 Grafimedia 

Fase 4 11 Toerisme en Recreatie  

12 Meubel en Hout  

13 Transport & Logistiek  

14 Installeren  

15 Defensie  

Fase 5 16 Woninginrichting en Design  

17 Verf en Applicatie 

18 Bouw  

19 Infra Electro  

20 Infra BBL   

21 Metaal   

22 EIPS/Mechatronica  
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BIJLAGE 1.6.1 SEMI-GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS 
      
Inleidende informatie: 
Het interview wordt gehouden in het kader van het ontwerpgerichte onderzoek naar het Deltion 
Jongerenteam. De drie ontwerpprincipes staan hierbij centraal: Laagdrempelig, gezamenlijke visie en aanpak 
en interdisciplinair team op de opleiding. 
Er worden interviews gehouden met studenten, hulpverleners, docenten en de stuurgroep. De interviews 
zijn gericht op de beleving en bevindingen van de betrokkenen in de praktijk. Onder andere: Wat wordt er 
gedaan? Hoe gaat dat en waar leidt dat toe? Benoem in het interview vooral wat je zelf opmerkt.  
Je kent mij misschien als DJT-medewerker. Ik zit nu tegenover je in de rol als onderzoeker. Ik heb gemerkt 
dat enkelen het prettig vonden om dat aan het begin van het interview te horen. 
 
Duur:    gemiddeld 60 minuten 
Geluidopname:  Akkoord? 
Vraagstelling wordt aangepast aan de geïnterviewde.  
De ontwerpprincipes binnen de CIMO-logica vormen de structuur voor het interview.  
Er wordt doorgevraagd o.a.: Wat merk je? Waar merk je dat aan? Hoe werkt dat in de praktijk? Is dat 
werkbaar? 
 
Het groepsinterview met het Deltion Jongerenteam is voorbereid met een medewerker van het DJT. Deze 
medewerker zal tijdens het interview de tijd en het proces bewaken, gegevensverzameling i.p.v. elkaar 
overtuigen en oplossingsgericht denken  
Het groepsinterview met de studenten is voorbereid met de docent. De gespreksvorm is aangepast op de 
spanningsboog van de studenten, vasthouden van de concentratie tijdens het interview, duidelijke 
vraagstelling. 
 

Naam: 

Functie: 

Organisatie 

Betrokken bij het DJT sinds: 
Op welke manier ben je betrokken? ( Vanuit welke rol/taak, via vergaderingen?)  

 
 
Ontwerpprincipe: laagdrempelige hulp op de schoollocatie  

Structuur Vragen die richting kunnen geven aan het gesprek 

Context. 
Wordt de context 
herkent? 

Zijn er jongeren binnen entree- en N2 opleidingen die de weg naar de 
hulp moeilijk weten te vinden?  
 
Zijn ze soms ‘klaar’ met hulpverlening en zijn de drempels voor hen 
hoog? Waar merk je dat aan? Wat waren (zijn) de drempels?  
 

Interventie: 
Wat wordt er gedaan? 
Hoe wordt dat gedaan? 

Wat is laagdrempelig? Wordt er laagdrempelig gewerkt? Waar merk je 
dat aan? 
Wordt er in directe aanwezigheid en nabijheid van de studenten 
gewerkt?  
1) Wordt er zo licht mogelijk ondersteuning geboden?  
2) Wordt er zo dichtbij als mogelijk ondersteuning geboden?  
3) Wordt er gespecialiseerd als mogelijk ondersteuning geboden?  
 
 

Mechanisme: Mechanismen worden middels doorvragen op de context en 
interventie achterhaald. 
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Hoe werkt dat in de 
praktijk?  
Wat zijn ondersteunende 
en belemmerende 
factoren? 
 

Wat merk je door deze interventies in jouw dagelijks werk?  
Hoe wordt er op gereageerd (door studenten, de opleiding, 
hulpverleners) 
Is het werkbaar? 
Wat zijn ondersteunende factoren? 
Wat zijn belemmerde factoren? 
 

Outcome  
Waar leidt het toe?  
Wat zijn de vermoedelijke 
uitkomsten? 

Wat levert de laagdrempeligheid van het DJT op? 
Waaraan merk je dat? 
Wat zijn de succespunten? 
Wat zijn verbeterpunten? 
 

 
 
 
Ontwerpprincipe Gezamenlijke visie en aanpak met betrekking tot het versterken en activeren van jongeren 

Structuur Vragen die richting kunnen geven aan het gesprek 
Context. 
Wordt de context 
herkent? 

Wat betekent voor jou een gezamenlijke visie?  
Gezamenlijk met wie?  
Is het nodig om een gezamenlijke visie en aanpak te hebben?  
Hoe wordt volgens jou een gezamenlijke visie gevormd?  
Wat betekent voor jou een gezamenlijke aanpak? Hoe kom je tot een 
gezamenlijke aanpak?  
 

Interventie: 
Wat wordt er gedaan? 
Hoe wordt dat gedaan? 

Wat wordt er gedaan om tot een gezamenlijke visie en aanpak te 
komen?  
Wat is je eigen bijdrage? 
 

Mechanisme: 
Hoe werkt dat in de 
praktijk?  
Wat zijn ondersteunende 
en belemmerende 
factoren? 
 

Mechanismen worden middels doorvragen op de context en 
interventie achterhaald. 
Wat merk je door deze interventies in jouw dagelijks werk?  
Hoe wordt er op gereageerd (door studenten, de opleiding, 
hulpverleners) 
Is het werkbaar? 
Wat zijn ondersteunende factoren? 
Wat zijn belemmerde factoren? 
 

Outcome: 
Waar leidt het toe?  
Wat zijn de vermoedelijke 
uitkomsten? 

Leiden de interventies/het samenwerken op de locatie tot een 
gezamenlijke aanpak?  
Is er een gezamenlijke visie? Is er een gezamenlijke aanpak? 
Wat leveren de interventies op, tot nu toe in het vormen van de 
gezamenlijke visie en aanpak? 
Waaraan zal een gezamenlijke aanpak bijdragen? Wat zijn de 
vermoedelijke uitkomsten? Waaraan merk je dat? 
Wat zijn successen? 
Wat zijn verbeterpunten? 
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Ontwerpprincipe: interdisciplinair team op schoollocatie 

Structuur Vragen die richting kunnen geven aan het gesprek 

Context. 
Wordt de context 
herkent? 

Omdat het merendeel van de studenten niet uit Zwolle komt vraagt 
het een andere oplossing dan de woonplaatsgerichte aanpak waarbij 
de jongere door de school wordt doorverwezen naar de lokale  
ondersteuningsstructuur? Wordt dit herkend?  
 
Het is nodig om meerdere disciplines binnen de school te halen? 
Wordt dit herkend? 

Interventie: 
Wat wordt er gedaan? 
Hoe wordt dat gedaan? 

Wordt het  ‘mbo als wijk’ gezien, zoals een wijkteam op de school?  
 

Mechanisme: 
Hoe werkt dat in de 
praktijk?  
Wat zijn ondersteunende 
en belemmerende 
factoren? 
 

Sluit de expertise aan bij jouw behoefte?  
Wordt er een expertise gemist?  
Hoe verloopt de samenwerking met de vrij toegankelijke lokale 
ondersteuningsstructuur.  
Hoe verloop de samenwerking met specialistische hulp? 
Hoe verloopt de samenwerking met specialistische hulp binnen eigen 
organisaties ( Trias, GGZ, Tactus)  
Wat zijn ondersteunende factoren? 
Wat zijn belemmerde factoren? 
 

Outcome: 
Waar leidt het toe?  
Wat zijn de vermoedelijke 
uitkomsten? 

Wat levert het op om meerdere disciplines op de schoollocatie te 
hebben?   
Waaraan merk je dat? 
Wat zijn successen? 
Wat zijn verbeterpunten? 

 

Wondervraag: 
Stel, morgen, als je wakker wordt, dan is er een wonder gebeurd. Anderen zien het misschien niet gelijk, 
maar gedurende de dag merk jij dat de samenwerking tussen de externe (gespecialiseerde) hulpverlening en 
de onderwijsbegeleiding voor onze  kwetsbare mbo studenten van Entree- en N2 onderwijs ineens 
vlekkeloos verloopt. Al die studenten krijgen snel, passende hulp en ondersteuning die aansluit bij hun 
vragen en behoeften en specifieke kenmerken. Wat is er dan concreet veranderd? Wat zal je merken? Wat 
kan een volgende interventie zijn, een stap in de goede richting? 
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BIJLAGE 1.6.2. ONDERWIJSOPDRACHT EVENEMENTENBUREAU  
 

Evenement Organiseren DJT- Café bij 
START.Deltion  
 

6 April 2017 

Docente(-n) Mevrouw A. Smulders en/of Mevrouw A. Drenth 

Opdrachtgevers Mevrouw Lizet Veldkamp (School Maatschappelijk Werk SSC) 
T: 038 – 8534034 E: lveldkamp@deltion.nl 
Mevrouw Daan van Es/ De heer Marijn Mooij (Teammanager SSC)  
T: 038 - 8534399E: mmooij@deltion.nl 

 
Beschrijving: 
http://www.theworldcafe.nl/ 
Het World Café is een innovatieve werkvorm om een levendige dialoog op te zetten rondom vragen 
die er echt toe doen. Het principe van World Café is niet nieuw. Gesprekken in kleine kring zijn al 
eeuwenlang de start van opzienbarende veranderingen. Meer en meer gebruikt het bedrijfsleven, 
onderwijs en de overheid deze vorm, als mensen samen de handen ineen willen slaan. Of het nu om 
medewerkers gaat, studenten of relaties, door te kiezen voor dialoog ontstaat de vaak zo nodige 
beweging. Het World Café wordt ingezet bij interne dagen maar ook tijdens een congres om 
partnerships te bouwen. 
Het Deltion Jongerenteam daagt jullie uit om te helpen bij het organiseren tot en met het succesvol 
neerzetten van deze World Café voor en door studenten met als hoofdthema “Hoe maken wij de 
juiste hulp makkelijk bereikbaar voor studenten en docenten?”.  
 

 
Wat gaan jullie doen: 
Jullie worden uitgedaagd om te helpen dit evenement, die voor het eerst binnen Deltion 
georganiseerd wordt, van A tot Z voor te bereiden tot en met het succesvol plaats te laten vinden! 
Jullie worden geacht de professionals te zijn die met ideeën en initiatieven komen die de 
opdrachtgevers zoveel mogelijk ontlasten.  
Zorg ervoor dat het een boeiend en interactief evenement wordt met aandacht voor een juiste 

sfeer en passende aankleding, waarbij alle betrokkenen (studenten, docenten en zorgverleners) tot 

hun recht komen. 

Kortom, behalve een concrete opdracht ook nog eens een flinke uitdaging!  

 

mailto:lveldkamp@deltion.nl
http://www.theworldcafe.nl/
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BIJLAGE 1.6.3 TERUGBLIK OP DJT-CAFÉ 
.
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BIJLAGE 1.6.5 VIER CASUSBESCHRIJVINGEN 
 

CASUSBESCHRIJVING 1 
Gegevens zijn geanonimiseerd 
 
Naam: Lisa 
Leeftijd: 16 jaar 
Opleiding: START. Deltion 
Deltion Jongerenteam medewerker van Stichting MEE 
 
Aanmelding: 
Lisa wordt aangemeld door haar loopbaanbegeleider en de contactpersoon passend onderwijs. Bij 
Lisa zijn diverse externe hulpverleners in beeld. Er speelt een (groot) absentieprobleem. Er is geen 
casusregie. Lisa is de laatste weken amper op school geweest. Het verzuim en de zorgen omtrent Lisa 
speelden ook al op de school van herkomst (voortgezet onderwijs). Door de problematiek is zij niet in 
staat 
geweest deze vo-opleiding met een diploma af te ronden. Er is contact geweest met de 
leerplichtambtenaar over Lisa. Er is een proces verbaal gestuurd naar het OM, op dit moment is het 
onduidelijk wie vanuit leerplicht is betrokken. 
 
Situatieschets: 
Lisa woont bij haar ouders. Ze staat onder behandeling van kinder- en jeugdpsychiatrie Accare. Er zijn 
grote zorgen om het gedrag van Lisa. Lisa heeft grote onrust in haar hoofd, heeft geen goede 
thuissituatie en ze maakt deel uit van de Emo-groep in het Zwolse park de Weezenlanden. 
Betrokken hulpverleners zijn Psychomotorisch Therapeut van Accare, GZ psycholoog van Accare, 
Leerplichtambtenaar en Sociaal Wijkteam. Vanuit school zijn studieloopbaanbegeleider en de 
contactpersoon passend onderwijs betrokken. 
Het Sociaal wijkteam is betrokken geweest in verband met een vraag voor uithuisplaatsing. Echter, 
ouders staan hier wat wispelturig in. Hierdoor is er wat ruis in de communicatie ontstaan, waardoor 
het wijkteam niet overal bij betrokken wordt door ouders en het wijkteam niet op de hoogte wordt  
gehouden. Inzet vanuit Accare is er op gericht dat Lisa zich beter gaat voelen en weer de stap naar 
school gaat maken. 
 
Hulpvraag: 
Lisa heeft op dit moment zelf geen hulpvraag. Zij geeft aan geen behoefte te hebben aan nieuwe  
gezichten en aan meer hulpverleners. Zij neemt haar studieloopbaanbegeleider en de  
contactpersoon passend onderwijs in vertrouwen en geeft aan hier voldoende aan te hebben. Ze wil  
niet met iedereen haar problemen delen. Zij geeft aan het Deltion Jongerenteam niet te willen  
betrekken vanwege het wantrouwen. Studieloopbaanbegeleider en contactpersoon passend 
onderwijs geven echter aan dat zij zeer grote zorgen hebben om het welbevinden van Lisa. De taak  
van de studieloopbaanbegeleider is het volgen van de studievoortgang en de persoonlijke  
ontwikkeling van Lisa. Via de contactpersoon passend onderwijs ontvangt Lisa extra begeleiding en is  
er een begeleidingsplan opgesteld. Door hierin maatwerk te leveren, krijgt Lisa extra ondersteuning  
om het onderwijstempo bij te kunnen houden. 
 
Begeleiding: 
Omdat Lisa op dit moment niet openstaat voor “nieuwe” hulpverlening, is gekozen voor een andere 
insteek. In deze casus is het niet van belang om nog een extra “hulpverlener” die komt praten toe te  
voegen aan het bestaande team rondom Lisa. 
Er lijkt sprake te zijn van twee werelden. De wereld binnen school en de wereld buiten school. Lisa 
krijgt hierdoor ruimte om ook anders te handelen in deze twee werelden. 
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Zodra zij de deur bij Accare heeft dichtgetrokken na een behandelsessie, begint het “gewone “ leven 
weer. Om tot één plan te komen, waarbij ook sprake is van transfer binnen de beide werelden, is het 
nodig om bruggen te bouwen en verbinding te maken tussen school en hulpverlening. Deze 
verbinding is nodig om onderwijs en behandeling op elkaar aan te laten sluiten. Wat Lisa leert tijdens  
behandeling moet voortgezet worden in de onderwijssetting 
Er is voor gekozen dat het Jongerenteam ondersteunend werkt aan studieloopbaanbegeleider en 
contactpersoon passend onderwijs. Hierdoor kunnen zij zich richten op onderwijsinhoudelijke taken.  
Het jongerenteam kan de verbinding met bestaande hulpverlening maken. Er is voor gekozen, gezien 
bovenstaande situatie, om in deze situatie de regie te pakken en contact te leggen met alle  
betrokken instanties. Hierdoor is duidelijk geworden wie betrokken is en waar eenieder zich mee  
bezig houdt. Een afstemmingsoverleg is gepland tussen de betrokkenen. Hierin moet duidelijk 
worden of de stap terug naar school kan worden gemaakt en hoe. Accare heeft in een overleg 
aangegeven de meerwaarde van het Jongerenteam te zien bij hervatting van school. Accare wil Lisa 
stimuleren om contact te maken met het Jongerenteam. Het Jongerenteam zal een duidelijke rol 
kunnen pakken om deze terugkeer te monitoren en zo nodig ook bij te sturen in overleg met  
studieloopbaanbegeleider, contactpersoon passend onderwijs, leerplicht, ouders en Accare. Ook kan 
het Jongerenteam, indien nodig, het wijkteam er weer bij betrekken. Het Jongerenteam heeft korte 
lijnen met externe hulpverlening en interne onderwijsmedewerkers, hierdoor is het effectiever om 
één plan te integreren zowel extern als binnen het onderwijs 
Het voordeel hierbij is dat het Jongerenteam de jongere ook op school kan zien. Dit maakt dat het  
Jongerenteam signalen vroeg kan oppakken en hierop kan anticiperen. Door binnen de school te  
werken kun je laagdrempelig en outreachend werken. Outreachend werken is in bovenstaande 
situatie een voorwaarde om iets te kunnen bereiken bij deze studente en haar niet kwijt te raken. Zij  
zal zelf geen hulpvraag stellen. 
 
CASUSBESCHRIJVING 2  
Gegevens zijn geanonimiseerd 
 
Naam: Patrick de Vries 
Leeftijd: 19 jaar 
Opleiding: MVT niveau 2 
Deltion Jongerenteam medewerker van Jeugd GGZ 
 
Aanmelding: 
Patrick wordt aangemeld via de mentor. Hij komt vaak te laat op school, omdat hij zijn bed niet goed 
uit kan komen. Dit lijkt te maken te hebben met problemen in de thuissituatie. Patrick is verder een 
prettige student, die goede cijfers haalt. Echter, het te laat komen heeft steeds meer invloed op zijn  
schoolprestaties en op zijn voortgang. Ook Patrick zelf geeft aan dat zijn schoolwerk gaat lijden onder 
zijn problematiek en dat hij hier iets aan wil doen. 
 
Hulpvraag: 
Patrick geeft aan dat hij slecht slaapt, omdat hij veel herbelevingen heeft van een trauma dat zich in  
de thuissituatie heeft afgespeeld. Enkele jaren geleden heeft zijn oudere broer zich gesuïcideerd en 
Patrick heeft hem gevonden met een touw om zijn hals. Hij heeft direct zijn vader erbij gehaald, maar  
hulp was al te laat. De moeder van Patrick is overleden aan kanker toen Patrick acht jaar was. Sinds  
de suïcide van zijn broer, is de vader van Patrick zich steeds meer in zichzelf gaan terugtrekken. Hij 
heeft weinig aandacht voor Patrick, en als hij aandacht heeft is het altijd op een dominante  
bepalende manier. Patrick heeft vaak ruzie met hem en vlucht zoveel mogelijk het huis  uit naar 
vrienden. Patrick heeft nog wel een twee jaar oudere zus, maar zij heeft erg haar eigen leven en weinig  
bemoeienis of contact met Patrick. Wel steunen zij elkaar indien nodig op bepaalde momenten.  
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Behandeling: 
Er wordt in overleg met Patrick besloten tot een EMDR behandeling ter verwerking van het trauma. 
EMDR is een snelle methode om enkelvoudige trauma’s te verwerken. Patrick kiest ervoor deze 
behandeling op Deltion te krijgen, dit geeft hem meer vertrouwen dan dat hij naar een instelling van 
de GGZ toe moet. Door de verwerking van het trauma, zullen de herbelevingen van Patrick afnemen.  
Hij zal dan beter kunnen slapen en meer aandacht en energie overhouden voor zijn schoolwerk,  
omdat hij niet meer afgeleid wordt door herinneringen aan het trauma. 
Naast de herbelevingen is ook de thuissituatie problematisch. Patrick heeft een verstoorde relatie 
met zijn vader, de enige ouder die hij nog over heeft. Er zal gekeken worden in hoeverre en op welke 
manier de relatie met zijn vader nog hersteld kan worden. 
 
Evaluatie: 
Doordat er direct contact mogelijk is tussen mentor, student en een GGZ medewerker binnen het  
Jongerenteam, hoefde Patrick niet de stap te zetten naar de GGZ. Een stap die hij wellicht anders niet  
gezet zou hebben. Door de behandeling te geven binnen de muren van het Deltion College, wordt 
vermeden dat Patrick alsnog afhaakt, wegens zijn moeite met de stap naar een GGZ 
instellingsgebouw. Op vrij snelle en simpele wijze, wordt op deze manier een 
traumaverwerkingsbehandeling ingezet. Daarmee is voorkomen dat het trauma de schoolcarrière 
van Patrick heeft kunnen ontwrichten. 
In deze casus gaat het om een dreigende voortijdig schoolverlater (VSV-er) die niet de stap naar de 
GGZ wilde zetten. Voorheen was het niet mogelijk om op school een kortdurende GGZ behandeling 
aan te bieden. 
 
Aanmeldingsroute vanuit school naar GGZ 
De aanmelding bij de GGZ is/was een lange weg waarbij een groot deel van de studenten afhaakt  
tijdens de aanmeldfase. De route van signaleren in de klas naar het volgen van een behandeling 
binnen de GGZ heeft meerdere toets momenten. Tijdens deze toets momenten worden er van de  
studenten vaardigheden gevraagd, zoals assertiviteit en inzicht in de eigen hulpvraag. Daarnaast  
moet een student voldoende gemotiveerd zijn om aan hun problematiek te werken door middel van 
hulpverlening(sgesprekken). Voor alle mbo-studenten, maar met name voor de Entree-studenten is 
dit een te grote drempel. Per student verschilt de ondersteuningsbehoefte.  

 regelen van een verwijsbrief bij de huisarts of een indicatie via BJZ/CJG/SWT; 

 naar school blijven komen en hulp vragen; 

 ouders informeren (privacy, angst dat ze worden geïnformeerd); 

 wachttijden, afspraken maken en nakomen; 

 verwezen worden tussen organisaties van POH naar GGZ, naar particuliere aanbieder. 

 meerdere intakegesprekken. Wie biedt de juiste hulp?; weten welke ondersteuning je nodig hebt en 
hier gericht naar kunnen vragen; 

 wisseling van hulpverleners, zelf initiatief nemen wanneer er geen vervolgafspraak is gepland.  
 
Van 18+ studenten wordt een eigen bijdrage voor de zorgverzekering gevraagd. Hierdoor kiezen veel 
studenten er momenteel nog steeds voor om geen psychologische behandeling aan te gaan. Ze  
krijgen hierdoor niet de hulp die aansluit bij hun problematiek. In deze casus heeft de student 
aangegeven dat hij de behandelgesprekken op school wil voeren. Voorheen had de student niet de 
mogelijkheid om zelf te kiezen. 
Doordat het hulpverleningstraject op school plaatsvond bleef de leraar beter op de hoogte van de  
ontwikkelingen. Er vindt sneller een terugkoppeling plaats vanuit de GGZ en een leraar kan 
makkelijker signalen doorgeven aan de hulpverlener. Een leraar blijft hierdoor actiever betrokken. In  
de oude situatie waren de twee werelden meer gescheiden. De communicatielijnen zijn korter omdat 
de medewerker fysiek aanwezig is bij het opleidingsteam 



OO DJT P3VeldkampLizetMP   
67   

 

Doordat de GGZ medewerker psycho-educatie/ consult kunnen geven, ontstaat er bij het lerarenteam 
ook meer begrip. Voorheen kon een student als ‘lastig’ worden ervaren. Of leraren gaven het advies om 
‘eerst even aan jezelf te gaan werken en daarna weer terug te komen bij de opleiding’. Door de psycho-
educatie kunnen leraren de student beter in de context plaatsen. En beter aansluiten bij de 
ondersteuningsbehoefte 
van de student. Ook kan er makkelijker een gezamenlijk plan voor de student gemaakt worden 
waardoor behandeling en Begeleidingsplan (Passend Onderwijs) vanuit school op elkaar worden 
afgestemd. 
 
Samen met de GGZ is het makkelijker voor de Deltion Jongerenteam medewerkers om verwijzingen 
te voorkomen. Leraren kunnen preventief worden geïnformeerd, handvatten krijgen of consult  
vragen waardoor zorgsignalen eerder worden opgepikt. Je kunt aanpassingen doen in de begeleiding  
op school waardoor jongeren minder vastlopen. Deze consultfunctie is nu veel meer binnen 
handbereik van het onderwijs en de netwerkpartners door in het Deltion Jongerenteam samen te  
werken. 
 
CASUSBESCHRIJVING 3  

Gegevens zijn geanonimiseerd. 
 
Naam: An 
Leeftijd: 22 
Opleiding: START.Deltion (Niveau 1) 
Deltion Jongerenteam medewerker van het Schoolmaatschappelijk werk 
 
Aanmelding: 
An is aangemeld door de mentor omdat haar schoolverzuim sinds twee maanden is toegenomen. An 
is een prettige student in de groep. Wanneer situaties moeilijk worden, heeft ze neiging weg te  
blijven. An is gesloten. Ze vertelt op school nauwelijks over haar verleden en huidige situatie. School  
heeft hierdoor weinig zicht op haar privésituatie. 
 
Situatieschets: 
An woont sinds twee jaar samen met haar vriend in Steenwijk. Ze is veertien weken in verwachting. 
In het weekend zijn haar zoontje (6) en het dochtertje (4) van haar vriend bij hen. Haar zoontje  
woont door de week bij de (ex-)stiefmoeder van An in Friesland. Zij is de enige die An steun biedt, 
vooral praktische steun. 
An heeft geen contact met haar biologische ouders. Haar familie woont grotendeels in het 
buitenland. Haar vriend heeft een zeer beperkt netwerk. An vindt het moeilijk om mensen toe te  
laten. Wanneer mensen te dichtbij komen sluit zij zich af. Toen An vijftien jaar oud was is er een 
hechtingsstoornis gediagnosticeerd. Ze wilde hiervoor geen behandeling. Op haar negentiende heeft ze 
een periode in een vrouwenopvang gewoond, wegens huiselijk geweld. Rond haar 21e werd An 
depressief en is ze gestart met een behandeling bij een GGZ organisatie. Wegens wisseling van 
behandelaar heeft An de behandeling voortijdig beëindigd. An heeft schulden (20.000 euro) en ze heeft 
een bewindvoerder. Via de bewindvoerder wordt momenteel geprobeerd om een schuldenregeling te 
treffen met de verschillende schuldeisers. An is bijna klaar met een niveau 1 opleiding bij START.Deltion. 
Na de basisschool is haar 
schoolloopbaan volgens haarzelf ‘één groot drama’ geweest. Ze is er trots op dat ze binnenkort haar  
niveau 1 diploma krijgt. Ze wil graag doorleren op niveau 2 en 3, zodat ze tandartsassistente kan 
worden. 
 
Hulpvraag: 
An wil hulp om haar leven op orde te krijgen. Ze wil ondersteuning bij praktische zaken.  
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Ze wil graag via de woningbouw aan woningruil doen. De huidige woning is te klein voor drie 
kinderen. An wil zich bij een opleiding aanmelden en aangenomen worden. Daarnaast wil ze 
ondersteuning om praktische zaken te regelen voor de komst van de baby (o.a. spullen, opvang, enz.)  
Als de praktische zaken zijn geregeld wil ze (misschien) leren om mensen toe te laten en haar 
netwerk uit te breiden. 
 
Begeleiding: 
An stond in eerste instantie huiverig en afwerend tegenover hulpverlening. Haar mentor heeft haar  
gemotiveerd voor een oriënterend gesprek bij het Jongerenteam. An kwam de eerste twee 
gesprekken niet naar de gesprekken met het Jongerenteam. Ze is door de medewerker van het 
Jongerenteam uit de les gehaald. Samen met de mentor en de contactpersoon Passend Onderwijs is 
An ondersteund en gemotiveerd om zowel de school gerelateerde als de niet-school gerelateerde 
hulpvraag op te pakken. De twee afspraken daarna is An, uit zichzelf, naar de afspraak nagekomen 
met het Jongerenteam. Ze staat nu open voor begeleiding. 
 
Evaluatie: 
De casus is ingebracht in de casuïstiekbespreking van het Deltion Jongerenteam. Collega ’s binnen het 
Jongerenteam konden vanuit hun eigen expertise meedenken over de casus. Hierdoor werd de casus  
vanuit een breder perspectief bekeken. Er werd o.a. informatie gegeven over de invloed van een 
hechtingsstoornis, er werd geattendeerd op hulpaanbod vanuit verschillende organisaties, 
contactpersonen en -gegevens werden aangedragen en er werd besproken welke hulp het meest aan 
zou sluiten bij de hulpvraag van de student. 
In overleg met de student zijn er korte communicatielijnen met de mentor en de contactpersoon 
passend onderwijs van Deltion. Hierdoor kunnen de werelden school en hulpverlening ook met  
elkaar verbonden worden. Uitgangspunt hierbij is steeds, met en niet over de student praten.  
Kortom: transparant en met een duidelijk doel informatie delen. De student heeft de neiging om uit 
contact te treden wanneer ze iets moeilijk vindt. Door nauwe samenwerking met school en 
hulpverlening blijft het meisje goed in beeld. 
 
Het is belangrijk om aan te sluiten bij de leefwereld van de student. De werklocatie is dicht bij de 
leefwereld van de student. Voorheen zaten externe hulpverleners letterlijk buiten de school en dus  
meer op afstand. Er werd er van de student verwacht dat hij/zij zelf hulp zou vragen. Hiervoor  
moesten ze naar organisaties buiten de school. Doordat je met het Deltion Jongerenteam op school  
werkt is de student makkelijker te motiveren en te activeren. 
De Jongerenteam medewerkers zijn zichtbaar binnen de school. De werklocatie bevind zich naast de  
kantine op een centrale plek binnen de school en de deur staat open wanneer er geen gesprekken zijn. 
Door zichtbaar te zijn op school vraagt de student makkelijker hulp. Zo spreekt de student de  
Jongerenteam medewerker aan op de gang of bij het loket met hulpvragen. 
Samen met de mentor wordt bekeken hoe ook de zorg mijders die normaal niet naar een 
hulpverleningsinstelling zouden komen, bereikt kunnen worden. De leeftijdscategorie en de 
specifieke groep Entree studenten is een doelgroep die voor de hulpverlening moeilijk te bereiken 
zijn. De outreachende benadering zorgt ervoor dat een student uit de klas gehaald 
wordt. 
 
In de oude situatie maakten externe hulpverleners een plan met een student (bijvoorbeeld  
zelfstandig wonen) en ook op school werd een plan gemaakt (bijvoorbeeld plannen en afspraken 
nakomen) Vanuit het Deltion Jongerenteam kan de externe hulp en de interne hulp op elkaar worden 
afgestemd. Het Deltion Jongerenteam kan hierin coördineren. Externe hulp verleners wordt gevraagd 
om naar school te komen om samen te overleggen. 
De student centraal stellen, dit lijkt zo vanzelfsprekend. Toch komt het nog vaak voor dat binnen het 
onderwijs en de hulpverlening over de student wordt gesproken i.p.v. met de student. Het Deltion 
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Jongerenteam stelt de student centraal bij het opstellen van zijn eigen plan (binnen en buiten de 
school). 
 
Door het opleidingsteam te (leren) kennen is het makkelijker en sneller samenwerken. De  
samenwerking zorgt ervoor dat de student beter in beeld is. Ook worden leraren ‘ontzorgd’ doordat  
het Deltion Jongerenteam hen ondersteund. Leraren kunnen zich hierdoor beter richten op hun 
onderwijstaak. Door op school aanwezig te zijn, begrijpen de hulpverleners beter de leefwereld van 
de student en het onderwijs. Door dicht bij elkaar te werken kun je beter en efficiënter 
samenwerken. 
Casussen worden binnen het Deltion Jongerenteam besproken in het casusoverleg. Collega’s binnen  
het Deltion Jongerenteam denken vanuit hun eigen expertise mee over de casus. Hierdoor wordt een 
casus vanuit een breder perfectief bekeken. Medewerkers leren van elkaar en maken gebruik van 
elkaars netwerk. De overlegstructuur van het Deltion Jongerenteam bevordert uitwisseling van 
expertise. 
In de oude situatie dachten organisaties vanuit hun eigen aanbod bijv. trainingen. Vanuit het Deltion 
Jongerenteam staat de vraag van de student en de ondersteuningsbehoefte centraal. Er wordt 
meegedacht in het belang van de student in plaats van vanuit het aanbod van de organisatie. Hierbij 
wordt de hulp zo veel mogelijk dicht bij de student georganiseerd. Een licht hulpaanbod waarbij eerst 
naar de mogelijkheden vanuit het eigen netwerk wordt gekeken. Verwijzingen worden hierbij 
vermeden. 
In de oude situatie werd gedacht vanuit problemen. Wat kan een student niet. De oude situatie 
versterkte etikettering, over- diagnostisering en -indicering. De nieuwe werkwijze is een positieve 
benadering: de student centraal, normaliseren, uitgaan van mogelijkheden, ondersteuningsplannen.  
Dit is een brede ontwikkeling die zowel binnen het Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg 
plaatsvindt. Deltion is actief bezig met het versterken van de interne zorgstructuur. Binnen 
START.Deltion wordt gewerkt met Positive Behaviour Support (PBS). En binnen de jeugdhulp wordt  
actief gewerkt aan een inzet van lichtere preventieve hulp dicht bij de vindplaats van de 
problematiek. Binnen het Deltion Jongerenteam komen deze ontwikkelingen samen. Vanuit het  
Deltion Jongerenteam is een kanteling merkbaar. 
 

CASUSBESCHRIJVING 4 
Geschreven voor Korine van Veldhuijsen in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut. 
In het kader van onderzoek naar drie werkpraktijken in de aansluiting tussen mbo en gemeentelijke 
hulpverlening. 
 
Munin grijpt laatste kans aan:  
Mèt hulp behaalt hij zijn diploma én verlaat hij criminaliteit 
 
Schoolmaatschappelijk werkster Lizet Veldkamp loopt begin 2015 net op de gang als Munin* de klas uit 
wordt gestuurd. De twee kennen elkaar, hebben een paar dagen eerder een kennismakingsgesprek 
gevoerd na de aanmelding van zijn docent, tevens zijn schoolloopbaanbegeleider (SLB’er). “Munin 
gedraagt zich als een ‘gangster’ in de klas”, vertelde de SLB’er. Hij voert niets uit, heeft z’n spulletjes niet 
op orde en beantwoordt autoriteit met een grote mond. “Wat te doen?”  
“Fuck it”, zegt Munin daar op de gang tegen Lizet, “wat interesseert het mij allemaal nog.” Hij is al van 
meerdere scholen gestuurd en nu staat ook deze opleiding op het punt om hem uit te schrijven. Lukt 
het hem weer niet om een diploma te halen, zelfs niet op dit lage niveau. Moedeloos wordt hij ervan. 
Munin vraagt zich af welke zin zijn leven nog heeft.  
Hij begint Lizet te vertellen over zijn vroege jeugd. Negen jaar eerder is hij naar Nederland gevlucht met 
zijn familie. “Daar hadden wij alles, een mooi leven, en hier niets”, zegt hij. “Daar kon ik niet tegen.” 
Munin is drugs gaan gebruiken en verkeert in een crimineel milieu waar hij grof geld verdient met 
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duistere zaken. Zijn vader, tegen wie hij opkijkt, wil graag dat hij de opleiding voortzet, maar op deze 
manier gaat het niet lukken.  
Hij vertelt dat hij in zijn land van herkomst heeft moeten rennen voor zijn leven, dat hij mensen 
doodgeschoten heeft zien worden. De drugs gebruikt hij om zijn herinneringen te onderdrukken.  
“Het gesprek maakte diepe indruk op mij”, blikt Lizet terug. “Zijn wereldbeeld is zo anders. Wie ben ik 
om te denken dat ik hem iets kan leren?” Maar de benodigde klik is aanwezig en al snel ontwikkelt zich 
een vertrouwensband, waarin hij zich begrepen voelt. “Wat ga jij nu doen om je leven te beteren?”, 
vraagt Lizet hem. Een schot in de roos, want hij heeft zijn buik vol van hulpverleners die namens hem 
beslissen wat het beste voor hem is. Samen komen zij uit op deze doelen: aanwezig zijn op school; 
gemotiveerd zijn om te leren; een diploma halen; uit de criminaliteit stappen; traumaverwerking en 
agressiebeheersing; drugsgebruik stoppen/onder controle brengen en de relatie met zijn familie te 
verbeteren. 
 
Behandeling binnen schooltijd 
Met de SLB’er spreekt Lizet af dat Munin een nieuwe kans krijgt op de opleiding. Deze geeft op zijn 
beurt tekst en uitleg aan het docententeam. Het vraagt geduld en inlevingsvermogen om deze voor hen 
lastige jongen in de klas te begeleiden. Munin heeft al veel kansen verspeeld en het geduld en 
vertrouwen van deze docenten op de proef gesteld. De loopbaanadviseur van het Studenten Succes 
Centrum ondersteunt de SLB’er om het onderwijs passend te maken voor Munin. Daarnaast krijgt de 
jongen de ruimte om de ondersteuning van het DJT onder schooltijd te volgen. Lizet brengt zijn casus in 
binnen het team. Zij krijgt waardevolle input van collega’s met andere expertises en netwerken. Samen 
met Munin beantwoordt Lizet ook de vragen: welke hulpverlening krijg je al? Wat gaat goed? Wat kan 
beter? Met de jongerenwerker uit zijn woonplaats heeft Munin een goed contact. Op basis van al deze 
informatie maakt Lizet in overleg met Munin een ondersteuningsplan. Hierin wordt de hulp die hij 
binnen en buiten de school krijgt op elkaar afgestemd. Er vindt een gezamenlijk gesprek plaats op 
school waarbij ook zijn vader en de leerplichtambtenaar (RMC) aanwezig zijn. 
Met de jongerenwerker voert Munin verschillende gesprekken, zowel in het jongerencentrum als op 
school. Hij krijgt extra begeleiding en aandacht van zijn SLB’er. Doordat er naar zijn verhaal wordt 
geluisterd, is hij minder boos in de klas. Verslavingszorg, ook onderdeel van het DJT, wordt ingeschakeld 
om Munin te helpen inzicht te krijgen in zijn drugsgebruik. Jeugd-GGZ verzorgt EMDR 
(traumaverwerking) en biedt hulp bij zijn agressieprobleem. In die beginfase was EMDR nog niet 
beschikbaar vanuit het DJT, inmiddels biedt de Jeugd-GGZ EMDR op school aan (vanuit het DJT). 
 
Hij heeft het lef gehad om uit het criminele circuit te stappen 
Het eerste halfjaar heeft het DJT een of meerdere keren per week contact met Munin om hem te 
motiveren en bij te sturen. Soms gepland, vaak op momenten dat er ‘iets’ is voorgevallen of wanneer de 
SLB’er, Munin zelf of iemand uit zijn netwerkt aan de bel trekt. Geregeld is er afstemming tussen de 
verschillende partijen onder leiding van Lizet.  
In het schooljaar 2015/16 wordt de investering minder: er vinden een paar gesprekken plaats en Lizet 
ziet erop toe dat de extra begeleiding die op school geboden wordt voldoende is. Met Munin gaat het 
steeds iets beter. Hij is opgetogen over het feit dat de hulp voornamelijk op school plaatsvindt. “Ik zie 
het als lesuren”, zegt hij hierover. “Het kost me minder tijd zo.”  
In 2017 slaagt hij voor zijn opleiding. Zijn agressie weet hij beter te beheersen, de relatie met zijn familie 
is verbeterd, zijn drugsgebruik heeft hij bewust verminderd, al gebruikt hij nog wel om zijn trauma’s aan 
te kunnen. Het traject van traumaverwerking is niet geslaagd, maar staat nog open als optie. Munin 
heeft er na overleg met Lizet en een psychotherapeute van het DJT bewust voor gekozen om eerst zijn 
leven goed op de rit te hebben, en eventueel later, wanneer er meer stabiliteit is, zijn nare 
herinneringen te gaan verwerken. 
Het meest belangrijke is dat hij het lef heeft gehad om uit het criminele circuit te stappen en hierin zelfs 
zijn neef positief heeft beïnvloed. Munin is doorgestroomd binnen Deltion naar een andere opleiding. 
De ondersteuning aan hem is afgerond, al blijft de deur natuurlijk voor hem openstaan.   
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BIJLAGE 1.6.6. EVALUATIE PER OPLEIDING 

EVALUATIE DELTION JONGERENTEAM  SCHOOLJAAR 2016/ 2017  
opleiding  

Contactpersoon opleiding  
contactpersonen DJT  

Startdatum DJT op de opleiding  

Datum evaluatiegesprek  
 
GEGEVENS VAN DE OPLEIDING: 

Aantal studenten waarvoor het 
DJT beschikbaar was 
 

… aantal BOL-studenten waren ingeschreven toen het DJT actief was 
… aantal BBL-studenten waren ingeschreven toen het DJT actief was 

Verloop na DJT-traject …. studenten met een DJT-traject die de opleiding hebben voortgezet 
en/of afgerond 
… studenten hebben voortijdig de opleiding verlaten 
Hiervan hadden … studenten nog geen startkwalificatie 
… studenten zijn ingeschreven bij een andere opleiding 

GEGEVENS VAN HET DJT  

DJT-TRAJECTEN (Aantallen invullen uit het Exel bestand) 

Bereik 
 

… studenten hadden een traject bij het DJT 

Type hulpverlening 
 

……. Vraagverhelderingsgesprek ( 1 á 2 gesprekken om de vraag van de student 

helder te krijgen) 

……. Psychosociale ondersteuning (alleen gesprekken met de student) 
……. Ondersteuningsplan (één plan-één student, afstemming met betrokkenen uit 

privé, onderwijs en/of hulpverlening waarbij de student de regie heeft.) 
……. Onderwijsondersteuning (Handelingsadviezen voor docenten)  

Problematiek … Financiën 
… Werk 
… Huisvesting 
… Huiselijke 
Relaties  

… Geestelijke 
gezondheid 
… Lichamelijke 
gezondheid 
… Middelengebruik 
… Justitie 

… Levensbeschouwing 
… Vrije tijd/Hobby’s  
… Sociaal  
… 
Netwerk/Vriendenkring. 

Bij … studenten was er sprake van problematiek op meerdere 
leefgebieden 

Hulp op school … aantal studenten met (ook) een begeleidingsplan van passend 
onderwijs 
… aantal studenten hadden (ook) een traject bij het SSC 
… aantal studenten is de hulp afgerond binnen het DJT. (Er was geen 

nieuwe externe verwijzing nodig.) 
Hulp buiten school ... studenten hadden al hulpverlening buiten de school  

… studenten zijn verwezen naar vrij toegankelijke hulp in hun 
gemeente 
… studenten zijn verwezen naar gespecialiseerd hulp  

Toelichting:  
 
 
 
 
 
 



OO DJT P3VeldkampLizetMP   
72   

 

 
PREVENTIEVE ACTIVITEITEN  

Denk aan: klassenbespreking/ klassikale lessen/ preventieve individuele gesprekken 

Wat is er gedaan? Hoe vaak?  
Hoeveel studenten zijn bereikt?  

 

Toelichting: 
 
 
 
 
CONSULTATIE (Aantallen invullen uit het consultatieformulier) 

Wat is er gedaan? 
Hoe vaak? 

 

Toelichting: (wat valt er op? welke vragen/ problematieken?) 
 
 
 
 

LAAGDREMPELIG VOOR STUDENT EN DOCENT 

Denk aan: Bereikbaarheid, voorstellen in de teams/klas, aanwezigheid en zichtbaarheid op de opleiding, 
snelheid van inzetten traject. 

Wat is er gedaan? 
Hoeveel studenten zijn bereikt? 

 
 
 

Toelichting: 
 
 

SAMENWERKING 
Denk aan: Overlegmomenten/aansluiten besprekingen /werkplek/continuïteit/kwaliteit/ werkgroepen 

DJT-opleiding  
 
 

SSC- DJT- opleiding  
 
 

Hulp buiten school  
 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
 
 
GEZAMENLIJKE DOELEN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR  

Denk aan: Wat wil je gezamenlijk (DJT en opleiding) bereiken en verbeteren? Hoe? Wie gaat wat doen? 
 
 
 
 

De evaluatie is gezamenlijk opgesteld door: 
Datum:  
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BIJLAGE 1.6.8 TRAJECTREGISTRATIE DJT 
  
Doel: 

 Overzicht welke DJT-er bij welke student betrokken is. 

 Overzicht welke trajecten open staan en welke zijn afgerond per medewerker, zodat nieuwe 
trajecten verdeeld kunnen worden. 

 Aan het einde van de pilot informatie m.b.t. onderstaande verantwoordingcriteria van de 
stuurgroep: 

1) Bereik aantal studenten 
2) Type ondersteuning: advies of meerdere gesprekken 
3) Aantallen en type problemen 
4) Aantal doorverwijzingen naar zwaardere zorg & welke 
6) Aantal doorverwijzingen naar (vrij-toegankelijke) lichte ondersteuning & welke  
7) Samenwerking met gebieds-/wijkteams (aantal casussen) 
  
Wie registreert wat? 
Secretariaat  
-Registreren bij aanmelding:  Nummer, Roepnaam, voorv, Achternaam, Woonplaats, Gesl., Lftd., Opleiding, 
Organisatie, Casushouder, Aanmelddatum, Begeleidingsplan van Deltion aanwezig JA/NEE 
-Beheer van Excel-formulier (back-up maken) 
 
DJT medewerkers  
Problematiek van de student op het gebied van: 
Dit zijn dezelfde leefgebieden als in de zelfredzaamheidmatrix van het ondersteuningsplan. 
Financiën (F), Werk (W), Huisvesting (H), Huiselijke Relaties (HR), Geestelijke Gezondheid (GG), Lichamelijke 
Gezondheid (LG), Middelengebruik (M),  Justitie(J), LevensBeschouwing (LB), Vrije tijd/Hobby’s (VT), Sociaal 
Netwerk/Vriendenkring (SN) 
  
Basisondersteuning SSC Deltion 
Wil je meerdere keuzes aanvinken? Vul dit in bij de toelichting in de laatste kolom. 
- Leer en gedrag SSC 
- Trainingen SSC 
- Coach4more 
- Financieel spreekuur 
- Studie-en beroepskeuzetraject SSC 
  
Type ondersteuning DJT  
Meerdere keuzes mogelijk. Wil je nog meer achtergrondinformatie, lees dan document 'werkwijze DJT 2015' 
in mapje 15 op de Y:schijf.  
- Vraagverhelderingsgesprek ( 1 á 2 gesprekken om de vraag van de student helder te krijgen) 
- Gesprekken met de student (psychosociale ondersteuning) 
- Ondersteuningsplan (één plan-één student, afstemming met betrokkenen uit privé, onderwijs en/of 
hulpverlening waarbij de student de regie heeft.) 
- Onderwijsondersteuning (Handelingsadviezen voor docenten)  
  
 Aantal contacten met de student 
Inclusief face-to-face, mail, telefoon, app, wandelganggesprekken. 
Deze kolom geeft een indicatie van de intensiteit van het contact met de student. Invullen aan het einde van 
het traject. 
0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, Meer.. 
  
Afstemming extern 
Was er al externe ondersteuning toen wij vanuit het DJT betrokken werden? Zo ja, welke? 
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Vul de afkorting van het leefgebied van de problematiek in:  F, W, H, HR, GG, LG, M, J, LB, VT, SN.  
  
- Ja, vrij toegankelijk lichte ondersteuning: anders dan binnen het DJT beschikbaar is. ( zoals coach, Sociaal 
wijkteam, Jongerenwerker, etc.)  

Leefgebied invullen: Financiën (F), Werk (W), Huisvesting (H), Huiselijke Relaties (HR), Geestelijke Gezondheid (GG), Lichamelijke 
Gezondheid (LG), Middelengebruik (M),  Justitie(J), LevensBeschouwing (LB), Vrije tijd/Hobby’s (VT), SociaalNetwerk/Vriendenkring 
(SN) 

- Ja, vrij toegankelijke gespecialiseerde ondersteuning (bijv. particuliere psycholoog, zonder beschikking van 
de gemeente) 

Leefgebied invullen: Financiën (F), Werk (W), Huisvesting (H), Huiselijke Relaties (HR), Geestelijke Gezondheid (GG), Lichamelijke 
Gezondheid (LG), Middelengebruik (M),  Justitie(J), LevensBeschouwing (LB), Vrije tijd/Hobby’s (VT), SociaalNetwerk/Vriendenkring 
(SN) 

- Ja, gespecialiseerde ondersteuning, met beschikking gemeente (18-) of via Zorgverzekeraar / zorgkantoren 
(18+) 

Leefgebied invullen: Financiën (F), Werk (W), Huisvesting (H), Huiselijke Relaties (HR), Geestelijke Gezondheid (GG), Lichamelijke 
Gezondheid (LG), Middelengebruik (M),  Justitie(J), LevensBeschouwing (LB), Vrije tijd/Hobby’s (VT), SociaalNetwerk/Vriendenkring 
(SN) 

  
Afgerond binnen DJT (er was geen verwijzing nodig) 
Ja/Nee 
  
Heeft de gespecialiseerde zorg binnen het DJT (GGZ, Tactus,Trias) gespecialiseerde hulp op locatie geboden 
waardoor een verwijzing/ beschikking voorkomen is? 
nee 
ja, GGZ  
ja, Tactus  
ja, Trias 
 
Verwijzing(en) 
Is aanvullende ondersteuning vanuit het DJT georganiseerd? Zo ja, welke? 
Vul de afkorting van het leefgebied van de problematiek in:  F, W, H, HR, GG, LG, M, J, LB, VT, SN. 
  
- Ja, vrij toegankelijk lichte ondersteuning: anders dan binnen het DJT beschikbaar is. ( zoals coach, sociaal 
wijkteam, jongerenwerk)  

Leefgebied invullen: Financiën (F), Werk (W), Huisvesting (H), Huiselijke Relaties (HR), Geestelijke Gezondheid (GG), Lichamelijke 
Gezondheid (LG), Middelengebruik (M),  Justitie(J), LevensBeschouwing (LB), Vrije tijd/Hobby’s (VT), SociaalNetwerk/Vriendenkring 

(SN) 

- Ja, vrij toegankelijke gespecialiseerde ondersteuning. (bijv. particuliere psycholoog zonder beschikking van 
de gemeente) 

Leefgebied invullen: Financiën (F), Werk (W), Huisvesting (H), Huiselijke Relaties (HR), Geestelijke Gezondheid (GG), Lichamelijke 

Gezondheid (LG), Middelengebruik (M),  Justitie(J), LevensBeschouwing (LB), Vrije tijd/Hobby’s (VT), SociaalNetwerk/Vriendenkring 
(SN) 

- Ja, gespecialiseerde ondersteuning met beschikking gemeente (18-) of via Zorgverzekeraar / zorgkantoren 
(18+) 

Leefgebied invullen: Financiën (F), Werk (W), Huisvesting (H), Huiselijke Relaties (HR), Geestelijke Gezondheid (GG), Lichamelijke 
Gezondheid (LG), Middelengebruik (M),  Justitie(J), LevensBeschouwing (LB), Vrije tijd/Hobby’s (VT), SociaalNetwerk/Vriendenkring 
(SN) 

Verwijzing via: 
De aanvraag voor een beschikking gespecialiseerde hulp verliep via 
- Lokale ondersteuningsstructuur  
 Vul in:    Via Sociaal Wijkteam/ Gebiedsteam/ Leerplicht/ Centrum Jeugd en Gezin /Anders, via.. 

- Huisarts 
- Jeugdarts 
 Aantal contacten met derden rondom de student. 
Geeft een indicatie van de intensiteit van het traject 
0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, Meer.. 
 Afsluitdatum van het DJT-traject  
Toelichting DJT medewerker 


