Club van 100, thema onderwijs:

Wat doet ú voor jongeren met
een chronische aandoening?
Jongeren lopen tegen drempels aan. Buiten, op en na school.
Op 13 november 2017 vond de derde editie van de Club van 100 plaats bij
het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam. De dag stond in
het teken van onderwijs. Aan de deelnemers werd gevraagd: ‘wat doet ú
voor jongeren met een chronische aandoening?’
Gedurende de dag worden deelnemers geconfronteerd
met twintig drempels waar jongeren met een chronische
aandoening in het onderwijs tegenaan lopen: buiten, op en
na school. Dat begint al bij binnenkomst; hoe toegankelijk is
een school met een roltrap en lift eigenlijk voor iemand in een
rolstoel? Bij de plenaire start staan vijftien jongeren uit het
Jongerenpanel van Zorg én Perspectief in stilte met een bordje
voor, waarop een nummer staat: de student is een mens met
een talent en misschien soms een beperking, maar meer dan
alleen een cijfer. Ook krijgen de deelnemers twee factsheets
onder ogen: ‘Jongeren met een chronische aandoening in
het onderwijs’, met daarin resultaten van de vragenlijst die
FNO heeft uitgezet onder jongeren. Hen is gevraagd tegen
welke drempels zij in het onderwijs aanlopen. In de factsheet

‘Jongeren met een chronische aandoening naar werk’ geven

Diana Monissen, bestuursvoorzitter van het Prinses Máxima

172 jongeren antwoord op vragen over waar zij tegenaanlopen

Centrum voor Kinderoncologie, en Robin Kok, student en

bij het vinden van werk. Deze vragenlijst is uitgezet door de

ambassadeur in het Jongerenpanel Zorg én Perspectief.

Nationale Denktank 2017.

Eerste dag op school
Wij moeten ook kijken naar het werkveld
waarvoor we opleiden

Samen met theatergroep I Love Me spelen de jongeren van

Cees van Eijk, lid van de programmacommissie van FNO

welke drempels zij aanlopen. In de scène ‘de eerste dag op

Zorg én Perspectief heet als dagvoorzitter iedereen welkom.

school’, maken zij bijvoorbeeld duidelijk dat zij meer zijn

Al snel breekt Bente van Oort, voorzitter Jongerenpanel, in

dan een beperking en dat erkenning in de klas en begrip

en neemt het woord van van Eijk over: ‘We praten vandaag

voor de situatie ontzettend belangrijk is.

het Jongerenpanel scènes om het publiek te laten zien tegen

niet óver, maar mét jongeren.’ En zij gaat het gesprek aan
met gastheer Frits Gronsveld, voorzitter van het College van
Bestuur van STC. ‘Binnen STC is ruimte voor jongeren met
een chronische aandoening. Geen jongere is hetzelfde, we
kijken steeds naar de individu en bespreken wat wel kan.
Daarbij kijken we ook altijd naar wat mogelijk is binnen het
werkveld waarvoor we opleiden.’

De Club van 100 moet gehoord worden bij de
club van 150

Met meerdere brillen systemen laag voor
laag afpellen
Laurentien van Oranje pleit in haar keynote ervoor om ieder
vraagstuk af te pellen naar de kern. Dat kan betekenen dat
je buiten het systeem moet gaan denken en er zelfs vaak
op uit zal komen dat maatwerk de oplossing is. Zij gaat in
op drie punten: 1. het systeemdenken versus mensdenken,
2. taalgebruik is ontzettend belangrijk 3. vragen, luisteren,
vertalen en implementeren: inzichten vanuit de kinderen
en de Missing Chapter Foundation. ‘Je moet meerdere
Rens Raemakers doet als jongste Tweede Kamerlid een
oproep aan de jongeren: ‘beste jongeren, als jullie de
komende jaren knelpunten ervaren, trek dan bij mij of
mijn collega’s aan de bel. Ondertussen blijf ik mij ervoor
inzetten om te zorgen dat de Club van 100 gehoord wordt
bij de club van 150.’ Hij stipt de Participatiewet aan. ‘Want
bij participatie, meedoen, komt als het goed is alles samen.
Maar op dit moment zien we dat nog te weinig. Bijvoorbeeld
bij het helpen van jongeren onder de 27 jaar aan werk. Ik
krijg verschillende signalen van gemeenten en jongeren zelf.
Daarom is het zo belangrijk dat jullie je ervaringen blijven
delen.’ Raemakers deelt ook zijn eigen persoonlijke verhaal
over wat zijn ziekte voor hem heeft betekend. ‘Tijdens mijn
ziek zijn had ik enorm veel pijn. Toch vond ik iets nóg erger.
Niet kunnen meedoen. We moeten kijken naar wat jongeren
wél kunnen.’ Tot slot refereert Cees van Eijk nog aan het
artikel ‘Geef jongeren met een chronische aandoening
probeerruimte’, waarin Rens Raemakers in gesprek is met

>>

brillen opzetten om te begrijpen waar de systeem- en de

Onderwijsspecialisten en Edventure. Ook tussen Emma

denkfouten zitten. Systemen moeten laag voor laag afgepeld

at Work en de Edwin van der Sar Foundation zijn meteen

worden. Zuiver taalgebruik helpt daarbij. En kinderen

concrete afspraken gemaakt.

stippen iedere keer aan hoe belangrijk het is om de juiste
vragen te stellen en de goede woorden te gebruiken’.

Over de schotten heen
Bijzonder aan de ontmoetingen in deze workshops is dat er

Persoonlijke gesprekken en concrete
afspraken

echt ‘over de schotten heen’ is gewerkt. Er zijn afspraken

Iedere deelnemer aan de Club van 100 kreeg een paar dagen

niet zouden ontmoeten. Een eerder gevormd duo heeft

voor de bijeenkomst een persoonlijke brief van een jongere

voorafgaand aan de Club van 100 al met elkaar en een

uit het panel toegestuurd. In totaal zijn er tien brieven

jongere gesproken: lees hier het interview ‘Samen kijken

gemaakt tussen mensen die elkaar normaal gesproken

geschreven waarin jongeren zich voorstellen en beschrijven

naar wat wel kan. Daar is maatwerk voor nodig’ met

tegen welke drempels zij in het onderwijs aan lopen. Welke

Edwin van der Sar, Edwin van der Sar Foundation, Jeroen

brief de deelnemers ontvingen was tevens bepalend voor

Kreijkamp, wethouder onderwijs gemeente Utrecht en Bente

welke workshop zij zouden volgen. In de workshops gaan

van Oort.

zij namelijk in gesprek met de jongere van wie zij de brief
ontvangen hebben.

De Transitieroute
Parallel aan deze workshops spreekt een aantal Club van

In de workshops, geleid door Hack Je Les, presenteren de

100-leden over de Transitieroute. Dat is een project van FNO

jongeren hun persoonlijke brief en brainstormen Club van

Zorg én Perspectief, waarmee binnen negen pilot-scholen

100-leden in groepen van maximaal tien personen over

ervaring is opgedaan. De Transitieroute moet voor de mbo-

de vraag ‘Als je het onderwijs van ….. mag veranderen,

student leiden tot het behalen van het mbo-diploma en het

wat zou je dan doen?’ Hierna maken zij in duo’s of

hebben en behouden van werk. KBA Nijmegen presenteert

drietallen samen met de jongere een concrete afspraak,

hun onderzoek en de aanwezigen spreken vanuit hun eigen

om morgen mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld tussen

expertise en rol met elkaar over de mogelijkheden van dit

de Onderwijsspecialisten en Edventure. Zij willen meer

initiatief. Verschillende organisaties zoals de MBO Raad en

experimenteerruimte creëren voor jongeren met een

VNO-NCW omarmen het initiatief van de Transitieroute.

chronische aandoening in het onderwijs, ondersteund

Ook worden meer organisaties zoals VNG en Ieder(in)

door OCW en de PO-Raad. Zij willen onder andere een

gevraagd dit initiatief mee te ondertekenen. Lees ook het

persoonlijk gesprek organiseren voor het Jongerenpanel

driegesprek ‘De Transitieroute. Samen jongeren helpen

met deze organisaties en meer samenwerking tussen

van diploma naar werk’, tussen Kitty Oirbons, lid College

van Bestuur roc Rijn IJssel, Bertien Houwing, wethouder

Zorg én Perspectief wil verwezenlijken: het verschil voor

onderwijs gemeente Amersfoort, en Bente van Oort. Bekijk

deze jongeren met hun gezonde leeftijdsgenoten verkleinen.

hier de video ‘Van opleiding naar werk’ waarin jongeren in

Bekijk hier de video van het ‘FNO Programma Zorg én

het mbo vertellen over hun stage-ervaringen.

Perspectief na drie jaar’. FNO Zorg én Perspectief gaat met de
opbrengsten van deze editie van de Club van 100 aan de slag.

Hoe verder?

Het komende jaar gaat FNO de Club van 100-leden vragen

In de plenaire afsluiting wordt kort gedeeld welke concrete

naar hun afspraken met het andere Club van 100-lid.

afspraken er gemaakt zijn in de workshops en gedurende
de dag zelf. De dag eindigt met de jongeren van het
Jongerenpanel op het podium. Zij hebben hun bordjes
omgedraaid en nu ziet het publiek geen nummer meer, maar
hun eigen dromen en ambities. En dat is precies wat FNO

Tijdens de vierde Club van 100-bijeenkomst op
12 november 2018, met het thema Werk, zullen we
terugkomen op de uitkomsten van de editie in 2017.

