Impressie themabijeenkomst MBO-onderwijs en ondersteuning jongeren
Op dinsdagavond 11 februari vond de eerste themabijeenkomst van de WMOraad in 2020 plaats.
Naast leden van de WMO-raad waren er ook veel mensen uit het veld van de
jeugdhulp, enkele gemeenteraadsleden en het MBO-onderwijs.
Het doel van de avond was om vanuit een andere invalshoek naar de
ondersteuning van de jongeren met problemen te kijken.
In de huidige berichtgeving over de tekorten in het sociaal domein gaat het in
principe over de geïndiceerde jeugdhulp, jongeren worden gedurende hun
leven op meerder plekken en manier ondersteund.
Deze avond stond in het teken van de rol van het MBO-onderwijs.
Judith Peinemann - senior docent en mentor - gaf een toelichting op de rol van
onderwijsprofessionals bij begeleiding van jongeren met problemen.
Van belang is het tijdig oppakken van signalen.
De aanwezigheid van studenten wordt bijgehouden in een systeem.
Bij de teveel ongeoorloofd verzuim krijgt de mentor een melding.
Ongeoorloofd verzuim kan een signaal zijn dat er meer speelt.
Vervolgens wordt het gesprek met de betreffende student aangegaan en wordt
gekeken naar de achterliggende redenen.
Ook kan er een signaal worden afgegeven richting de leerplichtambtenaar en
kan er gesproken worden met de ouders.
Het ROC van Twente beschikt over een team deskundigen die studenten en
docenten ondersteunen in situaties waarin er meer speelt.
Carla Veurink is teamdeskundige en was ook aanwezig om deze werkwijze toe
te lichten.
Om risicostudenten op te traceren beschikt het ROC van Twente over een
loopbaancentrum en een Zorgadviesteam (ZAT). Het loopbaancentrum is
verantwoordelijk voor de coördinatie van ondersteuning en eventueel
doorverwijzing van de student.

Binnen het ZAT werken onder andere jeugdmaatschappelijk werk, de
jeugdpolitie, de leerplichtambtenaar en de jeugdgezondheidsarts samen om
snel de juiste aanpak in te kunnen zetten. Er waren ook twee studenten
aanwezig die op basis van hun eigen ervaring een toelichting gaven op de
ondersteuning die vanuit het ROC van Twente hebben gekregen.
Een belangrijk aspect is het geven van voldoende aandacht en het geloven in
de toekomstmogelijkheden van de jongere.
Uit de reacties van de aanwezigen viel op te maken dat veel van de informatie
nieuw was.
Het doel van de avond was ook een inkijk te geven in andere vormen van
ondersteuning aan jongeren dan waar nu veel over te doen in de actualiteit.
Overal waar met jongeren wordt gewerkt kan ook ondersteuning worden
geboden indien nodig, zowel in preventieve als curatieve zin.
Van belang is jongeren met problemen ook vooral als jongere te blijven zien.
Van essentieel belang daarnaast is het om jongeren richting school te bewegen
en hen op school te houden.
Vanuit die positie is het makkelijker een jongere te helpen en eventueel
richting passende professionele ondersteuning te begeleiden.
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