“Jongeren verdienen
maatwerk”
Anjo Bosman / Wethouder Gemeente Berkelland

Met ervaring in het onderwijs – als
docent, zorgcoördinator en decaan –
weet wethouder Anjo Bosman heel goed
hoe belangrijk het is dat problemen
van jongeren zo vroeg mogelijk worden
gesignaleerd en aangepakt. Als wethouder
van onderwijs in de gemeente Berkelland
hecht zij dan ook veel waarde aan een
goede vsv-aanpak, waarvan preventie een
belangrijk onderdeel is.
Wethouder Anjo Bosman is ervan overtuigd dat de

mooie vsv-cijfers in de Achterhoek in de eerste plaats
te danken zijn aan de goede en brede regionale

samenwerking. “Kenmerkend voor de samenwerking
in onze regio is dat die de bestuurlijke grenzen
en de grenzen tussen de domeinen overstijgt.

RMC consulenten, leerplichtambtenaren van de

de titel Bij wie kan ik terecht? zijn de uitkomsten van
gesprekken met 33 jongeren samengevat”, vertelt
ze. “Doel was om op basis van de ervaringen en

de behoeften van jongeren de dienstverlening te

optimaliseren. Ik vind dat heel belangrijk, want hoewel

het aantal vsv’ers in de regio gestaag afneemt, hebben
we nog steeds 312 uitvallers. Dat zijn er 312 teveel.

We moeten altijd blijven kijken hoe we de aanpak nóg

beter kunnen maken. Omdat de jongere centraal moet
staan, is het belangrijk dat in dit onderzoek in kaart is
gebracht hoe jongeren daar zelf tegenaan kijken.”

“We moeten altijd blijven kijken
hoe we de aanpak nóg beter kunnen
maken”

verschillende gemeenten, maar ook professionals in

Methodische aanpak

gemakkelijk te vinden. Dat leidt tot maatwerk, want

onderwijs, weet Anjo dat het aanpakken van

het sociale domein en in het onderwijs weten elkaar
dankzij die brede samenwerking worden jongeren

geholpen met een passend traject. Jongeren verdienen
maatwerk.”

De jongere centraal

Dat laatste is heel cruciaal, vindt Anjo: dat de

ondersteuning naadloos aansluit bij de behoeften

van de jongeren. Daarom vindt ze het heel goed dat

LerenWerkt vorig jaar onderzoek heeft gedaan naar

de ervaringen van voortijdig schoolverlaters. “Onder

Onder meer op basis van haar ervaringen in het
schoolverzuim cruciaal is als het gaat om het bestrijden
van voortijdig schoolverlaten, met name vanwege

de preventieve werking van een goed verzuimbeleid.
Dat heeft de regio goed op orde, vindt ze. “Wat ik

heel belangrijk vind, is dat we de verzuimbestrijding
in onze regio methodisch aanpakken. Daarmee reik

je de mensen die met de jongeren werken concrete

tools aan en stimuleer je een goede samenwerking en
afstemming.”
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Naast een goed verzuimbeleid,

kunnen scholen een preventieve

rol vervullen door goede studie-
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weet Anjo. “Als decaan heb
ik gemerkt dat heel wat

jongeren geneigd zijn ‘zo

maar’ een vervolgopleiding

te kiezen doordat ze nog geen

goed toekomstbeeld hebben. Dan

ligt voortijdige uitval op de loer.”

Jimmy’s

Een andere vorm van vsv-preventie waar Anjo veel van
verwacht zijn de twee zogenoemde Jimmy’s die in de
gemeente Berkelland zijn opgezet. Een Jimmy is een
ontmoetingsplaats voor jongeren van 12 tot 27 jaar.

“Jongeren kunnen daar terecht met vragen, verhalen
en om samen te leren en aan hun ontwikkeling te

werken”, vertelt Anjo. “Maar ook wordt er zo nodig

actie ondernomen om voortijdig schoolverlaten te

voorkomen of om vsv’ers weer op de rails te krijgen.
Doordat het heel laagdrempelig is en er veel met

jongeren in gesprek wordt gegaan, werkt de aanpak

preventief. Het moge duidelijk zijn: ik juich elke vorm
van preventie toe.”
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