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Staatssecretaris Jetta Klijnsma neemt een kijkje op de kamer van een jongere die hulp krijgt van stichting Het Kopland.
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Geen school door schulden
Staatssecretaris Jetta Klijnsma komt deze week ‘Den Haag even uit’. Maandagochtend bezocht ze jongeren bij Het Kopland om te praten over hun schulden.
PATRIECIA KOLTHOF

D

rie jongeren die meedraaien in het project
‘Onderwijs op Maat’ zijn
blij als ze maandagochtend om half tien naar buiten mogen. Sigaretten worden opgestoken
en zonnebrillen opgezet. ,,Ik ben nog
niet eens helemaal wakker joh”, verzucht een 27-jarige jongen terwijl hij
zijn ogen dicht doet en op een bankje in de zon gaat zitten.
De jongeren hebben net een gesprek gehad met staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Zij reist deze
week het land door om projecten te
bekijken en mensen te ontmoeten.
,,Soms moet je Den Haag gewoon
even uit”, zegt ze.
Met het bezoek aan ‘Onderwijs op
Maat’ wil Klijnsma een beeld krijgen
van de problemen waar dak- en
thuisloze jongeren tegenaan lopen
als ze een opleiding willen beginnen.

‘Zij moeten met
hun hoofd uit de
schulden en
in de boeken’
,,Schulden zijn voor deze groep
jongeren het grootste probleem. Die
zijn soms zo hoog dat jongeren in de
schuldsanering terechtkomen. Maar
dat traject mag je niet in als je studiefinanciering krijgt”, schetst projectleider Jorn Broesder. Het project, een
samenwerking tussen onderwijs-,
zorgorganisaties en overheid, ging
in januari van start en duurt drie
jaar. ,,In Groningen doen ongeveer
twintig dak- en thuisloze jongeren
mee.”
Het wordt nog verwarrender als
deze jongeren nog leerplichtig zijn
en dus naar school moeten. ,,Zij gaan
met een bak schulden naar school,
die alleen maar groter en groter

wordt. Daardoor hebben ze teveel
aan hun hoofd, waardoor ze stoppen
met de opleiding.”
Dit blijkt ook uit de verhalen van
de jongeren. ,,Ik sta er helemaal alleen voor”, vertelt een 23-jarig meisje uit Assen. ,,Mijn ouders hebben
me nooit voorbereid op het betalen
van vaste lasten. Ik had geen idee
wat er zou gebeuren als ik die rekeningen niet zou betalen. Toen ging
het mis.” Met hulp vanuit ‘Onderwijs op Maat’ is ze nu bezig met de
inschrijving voor een nieuwe opleiding.
,,Maar ons project stagneert nu
vaak door de schuldenproblematiek. Ze moeten met hun hoofd uit
de schulden en in de boeken”, zegt
Marleen van der Kolk van Van de
Straat, een stichting die ook meewerkt aan het project. ,,Als we niets
voor hen doen, blijven ze hun leven
lang in de armoede en de bijstand.”
Een ander knelpunt waar de projectleiders tegenaan lopen is het ver-

plichte vaste aantal uren onderwijs.
,,Veel van onze jongeren volgen therapie, maar krijgen hiervoor geen
vrij van school. Als zij alles moeten
combineren wordt het hen te veel en
stoppen ze met school. Hier moeten
we een oplossing voor vinden”,
meent Broesder.
De staatssecretaris toont zich erg
enthousiast over het project en onder de indruk van de obstakels. ,,Ik
ga die zeker aankaarten bij mijn collega Jet Bussemaker”, zegt ze. ,,Dit
moet anders kunnen.”

Onderwijs op Maat
Het project Onderwijs op Maat is een
samenwerking tussen de gemeente
Groningen, drie MBO-scholen, opvangorganisatie Het Kopland en stichting Van de Straat. Samen helpen zij
dak- en thuislozen tussen de 18 en 23
jaar die onderwijs willen volgen, maar
er nog niet klaar voor zijn. Het project
startte op 28 januari en loopt tot juli
2019.

