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Aanpakkers in
een nieuwe wereld
Het is heel simpel. Zonder stagebedrijven zou er geen middelbaar
beroepsonderwijs zijn en zouden er dus ook geen jonge vakmensen
doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar het hbo. Omgekeerd geldt
hetzelfde: bedrijven kunnen niet zonder mbo’ers, jonge vakmensen
die onze economie draaiende houden. Om het vak te leren, móeten zij
ervaring opdoen in de beroepspraktijk. En dat gebeurt dan ook volop.
In alle sectoren krijgen mbo’ers de kans om hun talent te laten zien en
zich verder te ontwikkelen.
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Voor zes studenten van Zorg & Welzijn van

nen die het moeilijk hebben de helpende

Gilde Opleidingen deed zich zelfs een unieke

hand. De inspanningen zijn erop gericht

leerkans voor. Zij maken bij Rubicon Jeugd-

om ouders de regie terug te geven over de

zorg kennis met een nieuwe en ook com-

opvoeding en het gezinsleven. Om kinde-

plexe doelgroep: alleenstaande, minderjari-

ren veilig te laten opgroeien, zonder mis-

ge vreemdelingen, AMV in vakjargon. Zo’n

handeling, verwaarlozing of misbruik

honderd jongeren van 15 tot 18 jaar die van-

en ervoor te zorgen dat jongeren op eigen

uit Syrië, Afghanistan en Eritrea naar ons

benen kunnen staan.

land zijn gevlucht - vaak getraumatiseerd

Voor de meeste functies bij Rubicon, met

- worden sinds een jaar door Rubicon in ver-

name

schillende huizen in de regio opgevangen en

thuisbegeleiding en pleegzorg, is hbo-

begeleid. “De derde- en vierdejaars studen-

niveau vereist. Mbo’ers bewijzen hun

ten van Gilde Opleidingen lopen mee met

waarde in de 24-uursvoorzieningen en de

hun mentor. Ze helpen en begeleiden de

administratieve dienst. Bij de opvang en

bewoners bij de dagelijkse activiteiten, zoals

begeleiding van minderjarige vluchtelin-

huiswerk maken, koken en sport. Al doen-

gen, ook voor Rubicon een nieuwe doel-

de krijgen ze inzicht in de doelgroep. In de

groep, zijn krachten uit het mbo volgens

verschillen in cultuur en religie, hoe je om

Yvonne Parren meer dan welkom.

bij

gespecialiseerde

ambulante

moet gaan met trauma’s en hoe je het beste
met deze jongeren kunt communiceren.

“Hbo’ers denken meer overstijgend en

Bij elkaar een zeer waardevolle ervaring”,

verdiepen zich in de theorie. Mbo’ers zijn

vertelt clusterleider AMV Yvonne Parren.

aanpakkers. Ze zijn praktisch ingesteld
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en vinden het prettig om onderdeel te zijn
van een team. Juist die mensen, mbo-

Verspreid over Zuidoost-Nederland biedt

studenten van de opleiding Maatschappe-

Rubicon Jeugdzorg kinderen en gezin-

lijke zorg, kunnen we binnen ons cluster
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heel goed gebruiken. Jonge teamplayers

deze doelgroep nieuw is. Maar dat zou wel

die goed kunnen communiceren, stevig

mijn advies zijn richting de toekomst. Om

in hun schoenen staan, voor zichzelf op-

studenten goed voor te bereiden op wat

komen en zichzelf laten zien. Makkelijk is

hen in de praktijk te wachten staat.” De

dat niet als je te maken krijgt met een vol-

clustermanager licht toe: “In Nederland

strekt nieuwe doelgroep. Jongeren uit een

zijn we gewend om door een Nederlandse

andere cultuur en met een andere religie

bril naar vluchtelingen te kijken. Dat leidt

die in hun land van herkomst vaak een he-

nog wel eens tot misverstanden. Ter illus-

leboel ellende hebben meegemaakt. Stu-

tratie: als wij iets fout hebben gedaan, zeg-

denten moeten leren dat ze er niet zijn om

gen we sorry. In de Arabische cultuur ligt

maatjes te worden, maar om deze jonge

dat anders. Om de familieeer niet aan te

vluchtelingen te helpen en iets te leren.”

tasten, ondergaan jongeren nog liever een
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straf dan dat ze schuld bekennen. Wij zijn
gewend om over onze problemen te praten,

OPVOEDHULP EN JEUGDZORG
Vanaf 2016 zijn de kwalificatiedossiers van mbo-opleidingen gewij-

Omdat de samenwerking tussen Rubicon

zij niet. Wat dan bijvoorbeeld kan werken,

en Gilde Opleidingen nog zo pril is, valt

is om hen te laten tekenen wat ze voelen.”

zigd. Gilde Opleidingen biedt sinds

“Van de studenten hoor ik nog wel eens

Yvonne Parren is vol lof over de studenten

van de opleiding Maatschappelijke

dat ze het moeilijk vinden om de stageop-

van Gilde Opleidingen. “Het is prachtig

dracht van school aan de praktijk te kop-

om te zien hoe zij zich in deze nieuwe

pelen. Ze missen nog een stuk theorie en

wereld staande houden en ontwikkelen.

diepgang, met name als het gaat om de

In september gestart en ze draaien inmid-

verschillen in cultuur en religie en hoe ze

dels volwaardig mee. Enkele studenten

moeten omgaan met trauma’s waarmee

heb ik voor de vakantieperiode al een con-

vluchtelingen ons land binnenkomen. Lo-

tractje aangeboden, met de mogelijkheid

gisch natuurlijk, omdat ook voor Gilde in

daarna eventueel te blijven.” 

er nog genoeg te leren en te verbeteren.

augustus 2016 niveau 4-studenten
zorg in Venlo het keuzedeel ‘Opvoedhulp en jeugdzorg’ aan. Hierin
besteedt Gilde Opleidingen bijzondere aandacht aan de doelgroep
jeugdzorg en leggen ze verbinding
met specifieke doelgroepen zoals
bijvoorbeeld alleenstaande, minderjarige vreemdelingen (AMV).
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