Er bovenop zitten en
actie ondernemen
Joop Wikkerink / Wethouder Gemeente Aalten

In de gemeente Aalten valt de bestrijding
van voortijdig schoolverlaten niet onder
de verantwoordelijkheid van de wethouder
van onderwijs, maar van wethouder
Joop Wikkerink, die onder andere Werk
en Inkomen in zijn portefeuille heeft.
“Ons college heeft het terugdringen
van jeugdwerkloosheid als invalshoek
genomen. Alles op alles zetten om
jongeren aan het werk te krijgen; dat is de
insteek.”
Natuurlijk vindt ook wethouder Joop Wikkerink het

heel belangrijk dat voortijdig schoolverlaters teruggaan
naar school om een startkwalificatie te halen, maar

zijn gespitst op de eerste signalen, werken actief aan
preventie, pakken oorzaken van schoolverzuim aan
en verdiepen zich in de wensen en behoeften van

de jongeren zelf om daar zo goed mogelijk bij aan te
sluiten. Ik denk dat vooral die houding tot de mooie
vsv-cijfers heeft geleid: iedereen zit er bovenop en

onderneemt meteen actie als schoolverzuim of -uitval
dreigt.”

“Het is de komende jaren de
gezamenlijke uitdaging om meer
kansengelijkheid na te streven”

voor hem is die route niet ‘heilig’. “Soms lukt het

Tiptop

te helpen. Dan is het heel belangrijk dat je jongeren

functionarissen buiten de wereld van onderwijs

gewoon niet om een jongere aan een startkwalificatie
via een ander traject op een passende plek op de
arbeidsmarkt weet te krijgen, bijvoorbeeld door

deelcertificaten te halen. Ik zie gelukkig dat er in onze
regio heel wat bedrijven zijn die deze jongeren een
kans willen geven.”

Houding

Naast de bereidheid van bedrijven en de effectieve
samenwerking in de regio, ziet Joop de houding/
instelling van de betrokken professionals en

organisaties als een belangrijke succesfactor in de

vsv-aanpak in de Achterhoek. “Zij beperken zich niet
strikt tot uitvoering van de wettelijke taken, maar

Het zou fantastisch zijn als ook mensen en

en RMC zich die houding wat meer eigen maken,
vindt Joop. “Dat bijvoorbeeld een deurwaarder of

schuldhulpverlener het signaleert als er een jongere
op de bank zit. Mensen hoeven niet meteen met de

leerplichtambtenaar te bellen, maar het helpt wel als

ze actie ondernemen, ook als dat formeel niet tot hun
taken behoort. Ik hoop dat in de toekomst niet alleen

professionals, maar ook de samenleving meer omkijkt

naar jongeren die dreigen uit te vallen. Daarom vind ik
het belangrijk dat LerenWerkt de buitenwereld en de

partners blijft informeren door middel van de website,
nieuwsbrieven en jaarverslagen. Dat doen ze heel
goed, ook doordat dat er allemaal tiptop uitziet.”
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Kansengelijkheid

Een hele belangrijke uitdaging ziet Joop in het

bevorderen van kansengelijkheid. Ook met het oog

op de bestrijding van voortijdig schoolverlaten is dat

volgens hem een cruciaal aandachtspunt. “Onderzoek
laat zien dat kansenongelijkheid veel te maken heeft

met de thuissituatie van kinderen, en dat de verschillen
daarin groter worden waardoor de kansenongelijkheid
toeneemt. Ik denk dat het de komende jaren
een belangrijke gezamenlijke uitdaging
is om, ook in het kader van voortijdig

schoolverlaten, meer kansengelijkheid
na te streven. Daarbij is het belangrijk
dat scholen, gemeenten en

maatschappelijke organisaties elkaars
disciplines heel goed gebruiken en

af te geven als die samenwerking wordt
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