
(Dreigende) dakloosheid is een belangrijke indicator voor schooluitval. Dak- en thuisloze jongeren 
hebben immers wel belangrijker zaken aan hun hoofd dan hun diploma halen. Vaak  hebben zij een 
achterstand of krijgen helemaal geen toegang tot onderwijs. 
Het samenwerkingsverband Van de Straat startte in 2015 in Friesland en Groningen een proefveld 
voor Onderwijs op Maat aan dak- en thuisloze jongeren. Het ministerie van OCW ondersteunt dit,  
omdat zij ervaringen met deze doelgroep uit het werkveld wil verzamelen. 
 

Je leven weer op orde brengen én een diploma halen
Dak- en thuisloze jongeren kunnen niet voldoen aan de eisen en programma’s van het onderwijs. 
Daardoor vallen ze keer op keer uit. Met Onderwijs op Maat willen we dit doorbreken. Dat doen we 
door concreet met jongeren en scholen zelf in actie te komen en samen te werken. Het combineren 
van het halen van een diploma én ‘je leven weer op orde brengen’ is hiervoor een randvoorwaarde. 

Welke jongeren doen mee?
Aan het proefveld doen nu 20 jongeren mee. Ze zijn 
dak- of thuisloos, tussen 18 en 27 jaar, wonen in Gronin-
gen en andere gemeenten van RMC regio centraal en 
westelijk Groningen. Er zijn nog 5 plekken voor jongeren 
beschikbaar.

Welke resultaten streven we na?
Eind 2019 willen we dat er:
• structurele toegang tot het MBO-onderwijs is geregeld
• een onderwijstraject op maat is 
• een startkwalificatie MBO 2 – 4 is behaald. 

Welke ervaringen deden we in Groningen op?
Er zijn intake gesprekken met 22 jongeren gevoerd, twee jongeren zijn niet toegelaten. Zij konden met 
reguliere ondersteuning terug naar school. 
Tijdens de intakegesprekken kwamen diverse knelpunten naar voren. Enkele voorbeelden: 
1. Hoe betaal je les- en boekengeld als er schulden zijn? Vanuit het proefveld wordt dit het eerste 

jaar betaald. 
2. Wat als je geen stabiele huisvesting hebt en dakloos dreigt te raken? Inzet van het Kopland heeft 

geleid tot stabiele huisvesting van enkele jongeren. 
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3. Wat als je niet weet welke opleiding je wil doen? En nog geen gezond dag- nachtritme hebt? 
Jongeren hebben een voortraject gevolgd om dat te ontdekken.

4. Wat als een BBL-opleiding passend is, maar er geen betaalde BBL plek is? Met de Directie Werk 
en Inkomensdienstverlening is maatwerk afgesproken voor 5 jongeren met behoud van uitkering 
die een BBL opleiding mogen doen. Extra voordeel: dit is te combineren met schuldsanering. 

5. Hoe combineer je een opleiding met therapie? Voor twee jongeren is er een maatwerktraject,  
zo kunnen zij aan hun psychische problemen werken en tegelijk naar school.  

Hoe gaat het tot nu toe?
In september zijn tien jongeren gestart met een opleiding en zeven bereiden zich voor om in februari 
2017 te starten. Drie jongeren zijn gestopt. De stap naar school bleek voor hen toch te vroeg.   
Ze kampten met stress rondom schulden of ernstige psychiatrische problematiek.

Wat doet de casusregisseur? 
De casusregisseur verbindt alle partijen, heeft contact met de 
jongeren en betrokken organisaties. En zet waar wenselijk en mogelijk 
reguliere hulpverlening in. Via het netwerk van het doorbraakteam 
worden knelpunten opgelost. In dit team zitten vertegenwoordigers 
van de partnerorganisaties van de gemeente, het onderwijs en de 
opvang, die hiervoor mandaat hebben. De casusregisseur bewaakt 
of de afspraken nagekomen worden en schakelt anderen in als iets 
niet op te lossen is via het doorbraakteam.  Alle knelpunten worden 
geregistreerd en behandeld in de stuurgroep met als doel structurele 
oplossingen voor de langere termijn.

Wat is de rol van de coalitie Van de Straat? 

Van de Straat ondersteunt en zal de resultaten van dit proefveld vertalen en delen met andere regio’s. 
Van de Straat heeft met lobby al belangrijke resultaten geboekt:
• De onderwijsinspectie laat de 1.000-urennorm los voor jongeren met zorg
• DUO bevriest als eerste landelijke schuldeiser langlopende schulden
• Het Kabinet onderzoekt de uitwerking van een schuldrustperiode voor de duur van de studie voor 

jongeren uit de jeugdhulp en (ex) dak- en thuisloze jongeren

Vooruitblik
Dit schooljaar is het Onderwijs op Maat traject gestart. Partijen zijn benieuwd hoe deze jongeren het 
gaan doen op school. En naar de obstakels die we hierin gaan tegenkomen, maar vooral ook welke 
oplossingen we kunnen creëren. We willen dit nu oplossen en ook structureel; met maatwerk voor alle 
jongeren in Groningen in een kwetsbare positie die dit nodig hebben.

Meer weten? 
Marleen van der Kolk,   
programmamanager Van de Straat,  werkzaam bij Stichting Zwerfjongeren Nederland  
M 06 307 201 38
e-mail m.kolk@zwerfjongeren.nl

Jorn Broesker, 
casusregisseur proefveld Onderwijs op Maat Groningen  
M 06  52 19 64 15
e-mail j.broesker@noorderpoort.nl

Kijk ook op 

www.zwerfjongeren.nl
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