
Tom is 23 jaar en heeft tot zijn spijt 
no! steeds !een startkwalificatie. 
Door moeilijke privéomstandi!heden 
en slechte ervarin!en op verschillende 
scholen, zijn meerdere po!in!en 
mislukt. Hij staat nu opnieuw voor de 
keuze: werken of teru! naar school?

Waar !in! het mis? 
‘Op het vmbo !in! het al mis. Er was 
veel lesuitval door ziekte van docenten. 
Kwam ik op school, bleek er de eerste 
twee uur !een les te zijn. Dan weer 
twee uur wel en dan viel er weer een 
les uit. Ik !in! dan naar huis en kwam 
niet meer teru!.’ 

Heb je die school wel af!emaakt?
‘Toen ik in de vierde klas zat, ben ik uit 
huis !eplaatst. Dat bracht een hoop 
!edoe met zich mee. Op school was 
er !een aandacht voor mijn privé-
situatie. Het !in! steeds slechter en 
uiteindelijk kree! ik het advies om van 
school te !aan. Dat heb ik !edaan.’

Hoe had dat voorkomen kunnen 
worden?
‘Een luisterend oor zou al veel !e-
holpen hebben. En iemand die me had 

kunnen helpen met opdrachten of 
desnoods een huiswerkinstituut. Maar 
er was niemand die zoiets voorstelde.’

Wat was je vol!ende stap? 
‘Omdat ik toch echt !raa! een diploma 
wilde, ben ik na een tijdje be!onnen 
met een niveau 1-opleidin! handel. 
Ook daar was veel lesuitval en mijn 
privésituatie hielp ook niet. Na ander-
half jaar !in! het ook daar mis.’

Dus toen zat je weer thuis?
‘Ja en dat wilde ik niet. Dus heb ik 
toelatin! !edaan voor een niveau 
2-opleidin!. Ik kwam in een hele 
drukke klas terecht, terwijl ik had 
aan!e!even dat ik in een andere, 
rusti!e klas !eplaatst wilde worden. 
Dat !in! dus niet !oed en ik kree! 
het advies naar de rebound te !aan.’

‘Van daaruit ben ik naar een andere 
school !e!aan, op een uur reizen van 
m’n woonplaats. Ook daar was weini! 
aandacht voor mijn situatie. Ik zat op 
een sta!eplek waar ik veel moest 
lopen en dat lukte no! niet door een 
enkelbreuk een tijdje eerder. Hulp bij 
het zoeken van een andere sta!eplek 

kree! ik niet. En doordat mijn be-
!eleider uit de rebound ziek was, 
stond ik er echt alleen voor.’

Weer een nieuwe school?
‘Nee, toen ben ik ermee !estopt en 
ben ik bij de sociale dienst terecht-
!ekomen. Ik woonde inmiddels in 
een opvan! voor dakloze jon!eren. 
Dat hielp ook niet. Naast de uitkerin! 
moest ik deelnemen aan een traject 
op het Rea-colle!e.’

Ben je daar verder !ekomen?
‘De uitkomst was dat ik beter kon 
!aan werken dan weer teru! te !aan 
naar school. Als reden !aven ze dat 
ik moeite heb met autoriteit en een 
no!al uit!esproken menin! heb. Het 
lasti!e vind ik dat er vooral óver mij 
!epraat is en zo weini! mét mij.’

Hoe !a je nu verder?
‘Ik weet het no! niet. Ik wil het liefst 
een diploma halen. Gelukki! heb ik 
vanuit de tijd dat ik in de daklozen-
opvan! zat no! steeds een be!eleidster. 
Met haar onderzoek ik wat het beste 
voor me is. Misschien kan ik me 
vanuit een bedrijf opwerken. Of toch 
een passende opleidin!. Ik ben niet 
dom, weet je, en ik wil !raa!. Het zit 
alleen niet zo mee.’ //

Van verzuim tot erger

GEEN JONGEREN BUITENSPEL!
Tom is een van de jon!eren die actief is 
binnen het project Van de Straat. Hij is o.a. 
betrokken bij de ontwikkelin! van een pilot 
18-/18+ in Friesland.

Van de Straat wil een betere toekomst voor 
zwer"on!eren. Daarvoor is veranderin! en 
vernieuwin! nodi!, in en buiten de systemen. 
Van de Straat doet dit samen met jon!eren, 
beleidsmakers, professionals in zor!, welzijn, 
wonen, schuldhulpverlenin!, onderwijs en 
ondernemers, werk!evers en investeerders. 

Dak- en thuisloze jon!eren hebben vaak een 
!rote afstand tot onderwijs en de arbeids-
markt. Velen hebben extra be!eleidin! en 
ondersteunin! nodi!. Onderwijs is de sleutel 
tot verbeterin! van de positie van jon!eren. 

Meedenken of meer info?
Bezoek de website of mail projectleider 
Marleen van der Kolk: m.kolk@zwer"on!eren.nl

http://www.zwerfjongeren.nl/projecten/van-de-straat/
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