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Voorwoord

Dit boek is geschreven voor begeleiders en ouders van jonge mensen die moeite 

hebben om een schoolopleiding te koppelen aan een beroepsperspectief en kansen 

op de arbeidsmarkt. Het beschrijft de ervaringen bij de begeleiding van deze jongeren 

in de ambachtelijke leerwerkplaats Werkartaal. Deze leerinstelling bestond in 

2004 vijftien jaar. In deze periode begeleidden de medewerkers circa zeshonderd 

deelnemers. Maar liefst 75 procent van hen heeft in de afgelopen vijftien jaar een 

arbeidsplaats gevonden. Door de werkwijze bij Werkartaal krijgen de jongeren de 

ruimte om hun eigen leerproces vorm te geven en hun eigen leerstijl te ontwikkelen, 

zodat zij in het werk dat zij gaan doen hun grenzen kennen. De deelnemer die 

zijn traject bij Werkartaal met succes afrondt, begint met meer zelfrespect en 

zelfvertrouwen, een realistischer zelfbeeld en een positiever toekomstperspectief 

aan zijn arbeidzaam leven.

Het is niet gemakkelijk om een persoonsgerichte begeleiding, een krachtige 

leeromgeving en ambachtelijk werk in een beroepsvoorbereidende instelling op 

te zetten en in stand te houden. Toch lukt dit de mensen van Werkartaal al sinds 

1989. Dit succes is een goede reden om de werkwijze van Werkartaal in een boek te 

beschrijven.

Werkartaal heeft, mede door de keuze van haar missie en doelstellingen, geregeld 

voor haar voortbestaan moeten vechten. Anno 2005 is het bestaansrecht van een 

leerwerkplaats met een maatschappelijk doel in de regio Utrecht nog steeds duidelijk 

aanwezig. Ouders, politici, bestuurders en professionals zoeken naar alternatieven 

om jongeren die niet tot de grote groep kansrijke leerlingen behoren, een perspectief 

te bieden. Dit boek brengt niet alleen het dagelijkse werk van Werkartaal in beeld, 

maar laat ook zien hoe moeilijk het is om als ambachtelijke leerwerkplaats binnen 

het krachtenveld van gemeentes, reïntegratiebedrijven, scholen, bedrijven en 

brancheorganisaties een plek te behouden. Het is moeilijk om als leerinstelling te 

opereren tussen alle belangen en regelgeving – moeilijk, maar niet onmogelijk. 

Het succes zit in een reproduceerbare logica, een methodische manier van 

(samen)werken die in de dagelijkse praktijk beproefd is: herhaalbaar voor alle 
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deelnemers die Werkartaal bedient. Deze methodiek is niet dogmatisch en nog 

steeds in ontwikkeling. Het kan immers altijd beter. De medewerkers van Werkartaal 

weten waarmee ze bezig zijn, ieder individueel en samen als team. Dit boek en de 

ermee verbonden website brengen Werkartaal in beeld als voorbeeldpraktijk voor de 

manier waarop een kwetsbare groep jongeren en jongvolwassenen te begeleiden is 

naar werk. Wij hopen dat de beschreven ervaringen de lezer inspireren. 

Een team van deskundigen (zie bijlage 5) heeft meegedacht over de inhoud en vorm 

van deze publicatie. De auteur en de directie van Werkartaal bedanken hen voor hun 

waardevolle inbreng.
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1. 
Achtergronden en context 

van Werkartaal

Jongeren die de mavo of het vmbo volgen, staan dichter bij hun inwijding in het 

arbeidsproces dan hun leeftijdgenoten die naar de havo of het vwo gaan. De meeste 

vmbo-leerlingen hebben een baan voordat zij twintig jaar oud zijn. Als zij die niet 

direct vinden, is de financiële en maatschappelijke druk om aan het werk te gaan 

groot. Voor jonge mensen is de start in het arbeidsproces een belangrijk moment in 

hun leven. Ze gaan hun eigen geld verdienen en kunnen de rol van kostwinner op 

zich nemen. Ze worden daarmee voor vol aangezien. 

In onze cultuur zijn zelfontplooiing en autonomie belangrijke waarden. Veel jongeren 

met een lage of onvoltooide opleiding ervaren dat de kans op zelfontplooiing via een 

beroepsloopbaan in hun geval klein is. Werken doe je dan vooral ‘voor het geld’: het 

verwezenlijken van je idealen in ouderschap, gezin, familie, vriendennetwerken en 

hobby’s, vergt in onze samenleving steeds meer geld.

Er zijn nogal wat jonge mensen van wie, om welke reden ook, de opleiding of 

beroepsloopbaan al vroeg op de klippen dreigt te lopen. Het zijn vooral deze jongeren 

die aankloppen bij Werkartaal en ze staan daarom centraal in dit boek. Naast 

grote onderlinge verschillen, hebben zij één ding gemeen. Allemaal hebben ze hun 

schoolopleiding of beroepsloopbaan (of beide) afgebroken en allemaal zijn ze daar 

ongelukkig mee. Bij Werkartaal kunnen zij zichzelf en hun beroepsmogelijkheden, door 

ambachtelijk handwerk opnieuw ontdekken.

  Achtergronden en context van Werkartaal  /  13
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Wat is arbeid?

‘De taalkundige afleiding van het woord ‘arbeid’ stamt van het Indogermaanse 

ar (= ploegen) en het Voorgermaanse orbho (= knecht) betekent in het 

Oudhoogduits ook moeite, nood, ongemak, en leed. Het Nederlandse woord 

arbeid is afgeleid van het Germaanse are bejd of ar(a)beit, een situatie van 

grote nood waarin mensen komen te verkeren die uit hun stam zijn gevallen 

en zich elders in afhankelijkheid van en dienstbaarheid aan vreemden in 

leven moeten houden. Het stamwoord arbejo betekent: ‘Ik ben een verweesd 

en daardoor tot harde arbeid gedwongen kind’. Arbeid heeft dus in oorsprong 

te maken met inspanning en met het verlies van geborgenheid, het zich 

buiten de vertrouwde omgeving moeten begeven. In het Oudhoogduits 

hebben ‘arbeid’ en ‘armoede’ (ar(a)muoti) dezelfde stam. In alle Europese 

talen gebruiken voor ‘arbeid’ woorden die pijn, moeite en inspanning 

aanduiden. In veel talen refereert ‘arbeid’ aan de barensweeën van vrouwen. 

Dit geldt zowel voor het Engelse labour, het Italiaanse lavoro als voor het 

Franse labeur.’ (Benschop, 1995). 

Een ambachtelijke leerwerkplaats

Werkartaal bestaat sinds maart 1989. Het is een ambachtelijke leerwerkplaats 

met dertig plaatsen, gelegen op een klein industrieterrein in Zeist. De naam is 

een samentrekking van werk, arta en taal. Werk, omdat het om arbeidstoeleiding 

gaat. Arta, omdat de oprichter en directeur bij een bezoek aan een Arta-project in 

Zweden de eerste ideeën kreeg voor deze leerwerkplaats. Arta is daar een landelijke 

zorgvoorziening voor mensen met psychiatrische verslavingsproblemen. Taal, omdat 

het initiatief startte met een taalprogramma. 

Werkartaal heeft voor de deelnemers een beroepsvormende functie en een rol in 

de beroepskeuze. Het doel is om te zorgen dat de deelnemers (weer) aansluiting 

vinden bij de arbeidsmarkt, door regulier, gesubsidieerd of vrijwilligerswerk, of een 

vervolgopleiding. Hieraan wordt gewerkt door middel van scholing (vaktechnisch 

onderwijs en Nederlandse les), individuele begeleiding, interne werkervaring, 

externe werkervaring (stages) en bemiddeling. 

De aanpak van Werkartaal is succesvol: tachtig procent van de deelnemers stroomt 

door naar betaald of onbetaald werk. Een deel van hen vindt een niet-technische 

werkplek. Zo werken er ex-deelnemers als chef bij Blokker en als brandweerman bij 

een gemeente. 



Sinds een jaar ontwikkelt Werkartaal zich van leerwerkplaats tot werk-leerplaats 

(met een sterker accent op productie). De positie van Werkartaal tussen de bepalende 

marktpartijen was onder druk komen te staan: Het bleek steeds moeilijker om 

subsidie te krijgen. Daarom formuleerde de directie eind 2004 een plan om de 

inkomsten uit eigen productie te verhogen. Werkartaal heeft al jaren een kleine bron 

van inkomsten uit reparaties en het vervaardigen van allerlei producten: van tafels 

tot tuinhekken en van gootbeugels tot houten afscheidingen. 

Deelnemers
De deelnemers aan Werkartaal moeten minimaal zestien jaar oud zijn, ingeschreven 

staan als werkzoekende, en moeilijk tot niet bemiddelbaar zijn. Verder dienen ze 

enige kennis te hebben van de Nederlandse taal (onder meer in verband met de 

veiligheid), en gemotiveerd zijn voor en interesse hebben in techniek.

Vooral motivatie en interesse zijn belangrijke voorwaarden voor deelname. De 

jongeren moeten zelf bij Werkartaal een opleiding willen volgen. Zij hebben verder 

de goedkeuring van de uitkeringsinstantie nodig, omdat ze de opleiding volgen met 

behoud van uitkering. De subsidiegevers stellen als eis dat zestig procent van de 

deelnemers binnen een jaar moet doorstromen naar de arbeidsmarkt.

De deelnemers komen uit alle windrichtingen en allerlei maatschappelijke groepen.

Sommige deelnemers zijn voortijdige schoolverlaters, andere (langdurig) bijstandsge-

rechtigden, WAO-ers, Wajong-cliënten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongge-

handicapten), jongeren met leermoeilijkheden, ex-gedetineerden, ex-verslaafden, 

herintreders, vluchtelingen, asielzoekers, oudkomers, nieuwkomers, mensen met 

een instroom- of doorstroombaan, of mensen die vallen onder de Wet inschakeling 

werkzoekenden (WIW), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) of de Wet op de (re)inte-

gratie arbeidsgehandicapten (REA).

De jongeren komen via verwijzende instanties, zoals het CWI, de sociale dienst, maar 

ook scholen en asielzoekerscentra, bij Werkartaal terecht. Werkartaal probeert zoveel 

mogelijk hen aan een reguliere baan te helpen. Gemeenten sturen een enkele maal 

iemand voor een arbeidsgerichte opleiding. Ook leidt Werkartaal in het kader van 

sociale activering mensen op voor vrijwilligerswerk. De doelgroep is dus erg divers.

Aanvankelijk kwam een aantal deelnemers via Melkertbanen, Banenpool en de 

Jeugdwerkgarantiewet bij Werkartaal binnen. Inmiddels gebeurt het steeds vaker 

dat mensen die een opleiding bij Werkartaal volgen, na afloop in deze regelingen 

terechtkomen. Dit betekent dat de hardere kern van kansarme, langdurig werklozen een 

steeds groter deel van de doelgroep van Werkartaal gaat uitmaken. Zij komen zelfs niet 

voor gesubsidieerd werk in aanmerking. Het wordt hiermee voor Werkartaal moeilijker 

haar leerlingen aan het werk te helpen (Blomsma, Janssen & Visscher, 1997). 
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Organisatie en filosofie
Bij Werkartaal werken gemiddeld tien mensen. Er zijn vier opleiders, twee intakers/

trajectbegeleiders, een bemiddelingsadviseur, twee administratieve krachten en 

een directeur. Zij gaan uit van de visie dat elk mens waardevol is. De mensen die 

zij begeleiden hebben door hun verleden of handicap een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. De medewerkers zien het als hun kerntaak om deze jongeren te 

motiveren, te boeien en te binden, op weg naar betaalde arbeid. Dit vraagt van hen 

behalve toewijding, betrokkenheid en volharding, ook veel flexibiliteit, inventiviteit, 

en vermogen tot relativering en (zelf)reflectie.

De begeleiding die de medewerkers van Werkartaal elke dag geven, is voor hen 

vanzelfsprekend. Zij hebben geen tijd om intensief te reflecteren op wat ze precies 

doen en hoe ze dat doen. Het succes van hun inspanningen is als een ‘zwarte doos’ 

waarin hun ‘geheim van de smid’ zit. De methodiek is ook niet direct over te nemen. 

Het geheim bestaat bijvoorbeeld in het maken van persoonlijk contact en vertrouwen 

kweken bij deelnemers die al veel teleurstellingen hebben meegemaakt. Het heeft te 

maken met onderling, collegiaal respect, om deelnemers geven en niet teleurgesteld 

raken bij mislukkingen. Als er problemen zijn, onderling of in de organisatie, worden 

deze meestal direct aan de orde gesteld. De bezoeker die geregeld bij Werkartaal 

komt, ervaart de methodiek in de praktijk. Het lijkt een gewone werkplaats waar 

mensen dingen maken, maar het is meer dan dat: Nader bezien blijken basale 

didactische en pedagogische inzichten deel uit te maken van de werkwijze. 

Ambachtelijk handwerk neemt in de methodiek een centrale plaats in. Deze benadering 

werpt zijn vruchten af. Dit kan onder meer verklaard worden vanuit de oeroude, 

en oermenselijke, ambachtelijke en creatieve impuls in ieder mens (Van Bekkum, 

1988, 1993). Omdat ieder mens deze impuls bezit, is de ambachtelijke benadering 

per definitie intercultureel. Dit blijkt ook uit de successen met deelnemers met een 

migratieachtergrond. De methodiek van Werkartaal is gebaseerd op heterogeniteit in 

de deelnemersgroepen en is daarmee intercultureel. Hoewel er soms interculturele 

spanningen zijn onder deelnemers met een migratieachtergrond, biedt ambachtelijk 

werk een universele, verbindende taal. Ambachtelijk handwerk biedt een unieke 

balans tussen inspanning en bevrediging, en een directe terugkoppeling van actie 

naar leren. Verkeerd gemeten, gekeken en gerekend betekent immers: verkeerd 

gezaagd, geslepen en gelast.



De ambachtelijke creatieve impuls 
We kunnen ambacht definiëren als het handmatig vervaardigen van 

eenmalige producten die betekenis hebben voor maker en gebruiker. In deze 

vorm van arbeid zit in aanleg veel zingeving. Deze definiëring zegt veel over 

hoe over handarbeid wordt gesproken en hoe in beroepsonderwijs kennis 

en vaardigheden worden overgedragen. Het meeste beroepsonderwijs is 

vanuit de definitie niet ‘ambachtelijk’. Daarmee maakt zij geen gebuit van de 

motiverende impuls van ambachtelijk leren. Ambacht is een complex begrip. 

Het is iets wat vakmensen beheersen, het is een beroep, en het is een domein 

en een reservoir van kennis en vaardigheden. Een meubelmaker heeft een 

uitgebreid arsenaal van motorische, cognitieve en sociale vaardigheden, 

die we in hun samenhang een ambacht kunnen noemen. De meubelmaker 

heeft een direct contact met klanten. De klant krijgt maatwerk en eventuele 

klachten worden direct gecommuniceerd en opgelost. Wanneer iemand 

met dit arsenaal aan houdingen en vaardigheden in het levensonderhoud 

kan voorzien, geeft dat een in onze samenleving zeldzaam geworden 

gevoel van vrijheid, autonomie en zelfwaardering. Aandacht voor deze 

dimensie ontbreekt in alle debatten en vertogen over werk, werkloosheid, 

beroepsonderwijs, arbeidstoeleiding en arbeidsmotivatie. Toch zijn er nog 

tienduizenden mensen die op deze manier werken, en dromen er nog veel 

meer van, zo hun brood te kunnen verdienen. 

De wortel van het beroepsvormende kader waarmee ook Werkartaal werkt, 

is de ambachtelijke creatieve impuls. Iedereen die langdurig jongeren of 

volwassenen begeleidt in handarbeid, kent de motivatie die ambachtelijk werk 

kan genereren. Als in de werkplaatsinrichting en bij de begeleiding aan een 

aantal voorwaarden is voldaan, kunnen leerlingen zich moeilijk verzetten tegen 

deze ambachtelijke impuls. Deze werkt sterk motiverend (Van Bekkum, 1994).

Scheppend handwerk is meer dan twee miljoen jaar oud (Van Bekkum, 1988, 

1993, 1994). De oudste door mensen gemaakte vuistbijlen zijn zelfs drie 

miljoen jaar oud. Het gebruik van gereedschap is de oudste vorm waarin 

menswording zich begon af te tekenen. Het gebruik van gereedschap en het 

maken van voorwerpen zit dus diep in onze genen. Als menselijk patroon zit 

het dicht bij drinken, eten, slapen en vrijen, waarmee genotvolle ervaringen 

samenhangen. Zo is het ook met de ambachtelijke creatieve impuls, waardoor 

de betekenis ervan voor leerwerkplaatsen en beroepsonderwijs van groot 

belang is. Wie geregeld iets met de handen en het hart maakt, vindt een diepe 

vorm van zelfbevestiging, van voldoening en van existentiële worteling. 
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Het krachtenveld rondom Werkartaal

De instroom van Werkartaal varieert voortdurend, afhankelijk van het krachtenveld 

waarin de leerwerkplaats opereert. Veranderende macrofactoren en een veranderende 

arbeidsmarkt spelen hierin een rol. Er is sinds 2004 sprake van een economisch 

ongunstige tijd. De werkloosheid – vooral onder jeugdigen en allochtonen – is groot. 

Verder is in de afgelopen tien jaar het hele beroepsonderwijs drastisch veranderd. 

Landelijke, provinciale en lokale overheden komen met maatregelen, regelingen en 

financieringsstromen die invloed hebben op de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. 

Werkartaal zit aan het einde van deze ontwikkelingen en moet voortdurend reageren 

op de veranderingen om voldoende instroom te houden. Hoe dit precies doorwerkt op 

de positie van Werkartaal laten de voorbeelden in dit boek zien. 

Overheid
Nederlandse overheden doen er veel aan om meer kwaliteit uit het onderwijs te 

halen. Tevens zetten ze burgers, vooral jongeren, migranten en oudkomers, onder 

druk om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Twee ministeries zijn zeer actief 

op het kruispunt van onderwijs en arbeidsmarkt: het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap met het onderwijsachterstandsbeleid (1994), en het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de in 2004 ingevoerde Wet 

werk en bijstand.

Beide ministeries hebben voor de uitvoering een grote verantwoordelijkheid gelegd 

bij het gemeentebestuur (de wethouders van Onderwijs en Sociale Zaken). 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport oefent met de invoering van 

de Wet op de jeugdzorg (juli 2006) zijdelings eveneens invloed uit. Vanaf deze datum 

hebben alle jongeren (en hun ouders!) in Nederland recht op tijdige en adequate hulp 

bij problemen in hun groei naar volwassenheid. Minder jongeren mogen afhankelijk 

worden van zware jeugdhulpverlening. De regievoering van de Wet op de jeugdzorg 

ligt bij de provinciale overheid.

Onderwijs
Het Nederlandse onderwijsbeleid zoals dit sinds 1994 vorm krijgt, heeft een 

respectabele ambitie: Iedere leerling heeft bij het verlaten van het onderwijs 

minimaal een diploma op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar (kort-

mbo). Dit niveau dient bereikt te zijn voor het 23ste levensjaar. Iedereen die het 

onderwijs verlaat zonder deze minimale startkwalificatie, wordt gezien als een 

voortijdige schoolverlater en als zodanig genoteerd in de onderwijsmonitor van de 

gemeente van vestiging. Het huidige Gemeentelijke Onderwijs Achterstandenbeleid 



heeft als een belangrijke prioriteit, te komen tot een afname van het voortijdig 

schoolverlaten in 2006 met dertig procent. De regie om dit percentage te behalen 

ligt bij de gemeentelijke wethouder Onderwijs. In een stad als Utrecht zoekt de 

wethouder in principe samenwerking met instanties die hieraan kunnen bijdragen. 

Dit zijn voornamelijk instellingen in het veld van het beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie, met name de Regionale Onderwijs Centra (ROC’s). De ROC’s 

hebben het niet gemakkelijk, als gevolg van de grote veranderingen die zij doormaken 

door de Wet educatie en beroepsonderwijs. Zij worden steeds meer afgerekend op 

prestaties, terwijl hun leerlingenaanbod uit het vmbo en de kwalificatie-eisen van 

de arbeidsmarkt sterk in verandering zijn.

De ROC’s voelen zich wél uitgedaagd om leerlingen aan te trekken en vast te houden. 

Behalve door hun eigen gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid komt 

dit ook door de bekostigingssystematiek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap waarmee dit ministerie de ROC’s deze verantwoordelijkheid oplegt. 

Het vmbo: te theoretisch voor veel zorgleerlingen 

‘In 1999 startte men met het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

om zoveel mogelijk leerlingen de kans te geven een diploma te halen, ook 

leerlingen met leerachterstanden of gedragsproblemen. Leerlingen met 

problemen moesten zoveel mogelijk in deze vorm van onderwijs worden 

opgevangen, niet meer in speciaal voortgezet onderwijs. Jaarlijks wordt 350 

miljoen euro uitgetrokken voor extra zorg aan deze zwakkere leerlingen. 

Het vmbo-onderwijs blijkt echter voor veel leerlingen met problemen te 

theoretisch te zijn. Er zou meer praktijkgericht onderwijs moeten komen in 

het vmbo. Verder blijken niet alle docenten voldoende te zijn toegerust om 

zorgleerlingen goed te kunnen begeleiden en is er vaak onvoldoende geld 

om alle leerlingen met problemen de benodigde zorg te kunnen bieden. De 

Algemene Rekenkamer signaleert dat een aantal zorgleerlingen in het huidige 

vmbo niet op zijn plek is. Het laagste onderwijs- en examenniveau (waar het 

merendeel van de zorgleerlingen op aangewezen is) is moeilijker geworden 

vanwege de eisen die de basisvorming stelt. Voor veel zorgleerlingen is het 

onderwijs te theoretisch, maar er zijn vaak niet voldoende praktijkgerichte 

leerwerktrajecten beschikbaar. Dat is ook afhankelijk van de beschikbaarheid 

van leerplekken bij werkgevers (...),’ (Algemene Rekenkamer, 2005). 
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Utrecht als voorbeeld
In Utrecht hebben in 2004 ongeveer drieduizend jongeren het onderwijs voortijdig 

verlaten. Meer dan de helft van hen was afkomstig uit families met een migranten-

achtergrond. Een ander deel van de leerlingen is vanuit het vmbo verwezen naar het 

praktijkonderwijs (leerlingen met een IQ lager dan tachtig) en zou eigenlijk bij het 

cijfer van de voortijdig schoolverlaters opgeteld moeten worden, omdat hun verwijzing 

naar het praktijkonderwijs samenhangt met een sociaal-emotionele achterstand. Uit 

onderzoek komt naar voren dat kinderen die uit een etnische minderheid komen en 

tevens een sociaal-economische achterstand hebben, oververtegenwoordigd zijn in dit 

onderwijs. Verder vormen jongens duidelijk de meerderheid.

Behalve problemen met het kennisniveau lijken ook motivatieproblemen en 

problemen van sociaal-emotionele aard steeds vaker de doorslag te geven om de 

onderwijsloopbaan af te breken. Veel jongeren voelen zich in het beroepsonderwijs 

niet zo op hun plaats en niet uitgedaagd. In het Utrechtse beleid Voortijdig School 

Verlaten worden oplossingen gezocht in het aanbieden van individueel maatwerk 

en nieuwe onderwijsconcepten als ‘contextrijk leren’ en ‘natuurlijk leren’, en voorts 

in een kleinschaliger leeromgeving en portfolio en in taalbeleid. De betrokkenen in 

Utrecht willen ook de kloof tussen vmbo en mbo kleiner maken. Verder is het streven 

de leerlijnen, maar ook de zogenaamde zorglijnen van de jeugdhulpverlening beter 

op elkaar te laten aansluiten. Deze hele operatie zal zeker vijf jaar in beslag nemen. 

In die periode zullen deze maatregelen voor veel leerlingen te laat komen. Zij zullen 

deel gaan uitmaken van de groep voortijdige schoolverlaters.

Komen deze leerlingen na hun 23ste zonder werk te zitten en kloppen zij dan aan 

bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), dan krijgen zij daar te maken met 

het beleid van de wethouder van Sociale Zaken. Dit confronteert hen met het feit 

dat zij geen afgeronde beroepsopleiding hebben en dus een startkwalificatie voor de 

regionale arbeidsmarkt ontberen. Met inzet van het pressiemiddel dat de uitkering 

bij jongeren die niet meewerken gekort of geweigerd wordt, zal de wethouder er alles 

aan doen om de jongeren uit de bakken van het CWI en aan het werk te krijgen. 

De wethouder moet sinds de invoering van de Wet werk en bijstand zelf met zijn 

gemeentelijk budget zien uit te komen. Hij is dus gebaat bij het bestaan van diverse 

mogelijkheden om deze jongeren te begeleiden. Leerwerktrajecten, werkstages en 

vrijwilligerswerkzaamheden met begeleidende vorming zijn dan de meest voor de 

hand liggende mogelijkheden om te benutten. 

In een regio als de stad Utrecht zullen de komende jaren specifieke groepen mensen 

extra in beeld zijn: de groep migranten-oudkomers en die mensen die uit een (jeugd

)hulpverleningstraject komen en weer aansluiting zoeken bij de arbeidsmarkt. Voor 

beide groepen werkzoekenden is maatwerk onontbeerlijk.



Taskforce Jeugdwerkloosheid
Sinds twee jaar is de Taskforce Jeugdwerkloosheid actief. De ministeries van OCW en 

SZW werken van 2003 tot 2007 in dit verband samen, om, vooral bij het midden- en 

kleinbedrijf, 40.000 jeugdbanen te scheppen. De jeugdigen die sinds 2004 getroffen 

werden door de oplopende jeugdwerkloosheid, zijn de meest kansarme jongeren. 

Daaronder zijn allochtone jongeren oververtegenwoordigd. Als zij inderdaad worden 

geholpen door de inzet van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, zullen zij een andere 

groep werkzoekenden verdringen. Dit onbedoelde effect is een extra argument om 

die verdrongen groep uit het oogpunt van rechtvaardigheid en samenlevingsopbouw 

extra aandacht te geven en trajecten te bieden die hen helpen aansluiting te vinden 

bij de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
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2. 
De deelnemers in beeld

De deelnemers aan Werkartaal komen overal vandaan en uit alle lagen van de 

bevolking, maar ze hebben gemeenschappelijk dat ze een of andere vorm van uitsluiting 

ondervinden. Als leerwerkplaats vindt Werkartaal vooral uitsluiting uit de beroepsvoorbe-

reiding en uit het arbeidsproces belangrijk. Algemene maatschappelijke uitsluiting en 

uitsluiting van arbeid en arbeidstoeleiding zijn hardnekkig, doordat zij verbonden zijn 

met basaal menselijk gedrag. Ze zullen daarom niet zomaar verdwijnen.

Alle menselijk gedrag waarnaar discriminatie, racisme en seksisme verwijzen, heeft 

met negatieve vormen van uitsluiting te maken. Zo’n negatieve behandeling hoeft 

mensen niet per se te beschadigen. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met een 

handicap, migranten en zwarte mensen, goed met discriminatie weten om te gaan. Zij 

vinden een manier om te zorgen dat deze hen niet raakt. De discriminatie motiveert 

hen zelfs om op school of op hun werk nog beter te presteren. Veel deelnemers van 

Werkartaal echter, hebben onvoldoende manieren – coping strategies – ontwikkeld 

om met negatieve uitsluiting om te gaan. Daarom is hun begeleiding in de eerste 

plaats gericht op het verbeteren van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ambachtelijk 

handwerk leent zich daar goed voor, omdat het positieve vormen van zelfbeleving en 

collectieve ervaringen oplevert. 

Uitsluiting 

Uitsluiting is niet per definitie negatief. In- en uitsluiten is een zeer menselijk, 

dynamisch gegeven, verbonden met onze geschiedenis als sociale wezens. Ik 

doe op mijn werk meer voor mijn vriend(in) dan voor een andere collega. Ik 

heb meer over voor mijn eigen zoon dan voor die van de buurman; ik sluit 

mijn familie in en die van de buurman uit.

Etnocentrisme is een vorm van collectieve eenkennigheid. Het is de neiging 

van alle menselijke groepen en gemeenschappen om eigen waarden en 

normen als maatstaf te nemen voor het beoordelen van buitenstaanders, 
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vreemdelingen en leden van andere groepen. Etnocentrisme is noodzakelijk 

en op zichzelf niet destructief. Het hoort bij ons menszijn. Etnocentrisme 

kan echter gemakkelijk overgaan in negatieve vormen van uitsluiting, zoals 

discriminatie. Gehandicapt zijn, vrouwzijn, migrant zijn, ex-verslaafd en 

ex-crimineel zijn, kunnen allemaal discriminatie oproepen. Grappen over 

vrouwen in een technisch beroep, over mensen in rolstoelen, over Belgen 

door Nederlanders of over Nederlanders door Turken, kunnen gemakkelijk 

discriminerend en zelfs racistisch worden. Een goede manier om een 

antwoord te geven op de vraag of er sprake is van destructieve vormen van 

uitsluiting is de vraag naar zelfspot. Wanneer grappen maken over anderen 

samengaat met lachen om grappen over jezelf is dat meestal gezonde humor. 

Neem de bekende grap van Belgen over de Nederlandse gierigheid: ‘Wie heeft 

het koperdraad uitgevonden? Twee Nederlanders zagen op straat een stuiver 

liggen en gingen eraan trekken.’ Zulke grappen laten zien dat we de hele dag 

in  - en uitsluiten. Het is afhankelijk van de intentie – al dan niet kwetsend 

of neerbuigend beleefd door de ontvanger – of uitsluiting negatief uitpakt. 

[einde grijs kader]

Vormen van uitsluiting 
De deelnemers van Werkartaal hebben meestal meerdere vormen van uitsluiting 

meegemaakt. Om te beginnen algemene vormen, zoals geregeld terugkerende 

grappen of meningen over domme en stomme geestelijk of lichamelijk gehandicapten. 

Vroeg of laat dringen deze tot hen door. Zulke opmerkingen raken hen diep in hun 

ziel. Voor dom, gek, homo of lesbo uitgemaakt worden, of je dat nu bent of niet, 

kan iemand beschadigen. Ook generaliserende opmerkingen of redeneringen over 

zwarte mensen en buitenlanders zijn zeer destructief. Het negatief denken en doen 

tegenover afwijkende mensen zit diep in ons Europese erfgoed (Foucault, 1983, 

1986).

Zonder inkomen en betaald werk zijn de kansen om in onze samenleving een goed 

leven op te bouwen klein. Met het krijgen van betaald werk hangen nogal wat emoties 

en verwachtingen samen. De terechte of onterechte beleving van uitsluiting van 

werk kan mensen erg demotiveren. De meeste deelnemers van Werkartaal hebben 

geprobeerd om een opleiding te volgen of een baan te krijgen. Ze hebben meer dan 

eens hun neus gestoten en ontdekt dat de drempels hoog zijn. Waarom dit zo is en 

waarom ze dat niveau niet kunnen halen, begrijpen ze vaak niet. 

Jongeren, vooral jongens, die niet goed mee kunnen in het onderwijs, krijgen 

makkelijk het gevoel dat ze er niet bij horen en ‘minder’ zijn. Bij Werkartaal 



komen geregeld jongens die volgens de maatstaven van het gangbare onderwijs 

licht verstandelijk gehandicapt zijn. En wie als ‘dom’ behandeld wordt, gaat zich 

niet zelden zo gedragen. Een Hindoestaanse of Marokkaanse jongen die met dit 

‘stempel’ bij Werkartaal wordt aangemeld, heeft het soms dubbel moeilijk. Hij is 

vaak niet alleen voor ‘dom’ uitgemaakt, maar ook vanwege zijn donkere huidskleur 

negatief behandeld. De begeleiding is er onder meer op gericht om de schade die dit 

aanrichtte, te boven te komen.

Kwetsbaarheden
Veel afwijkend gedrag van jongeren en volwassenen wordt de afgelopen vijftig 

jaar meer en meer benoemd vanuit medische, psychiatrische, psychologische en 

orthopedagogische disciplines. De Franse filosoof Michel Foucault bestudeerde het 

ontstaan in West-Europa in de afgelopen eeuwen van de gevangenis, de kliniek en de 

psychiatrische inrichting. Burgers die niet aan de norm voldeden, werden steeds meer 

als afwijkend en onbeschaafd gezien. Het antwoord daarop is steeds disciplinering 

via uitsluiting en opsluiting geweest (Foucault, 1983, 1986). Diagnostische beelden 

als verslaving, autisme, ADHD, bipolaire stoornis en dyslexie, nemen over een 

langere termijn gezien in aantal toe. Dit maakt voor begeleiders op praktijkscholen, 

vmbo en leerwerkplaatsen zoals Werkartaal, het begrijpen en duiden van gedrag in 

leersituaties niet gemakkelijker.

Steeds vaker komen deelnemers bij Werkartaal binnen met een orthopedagogische, 

medische of psychiatrische diagnose. Het concrete gedrag achter die beelden 

bemoeilijkt zonder twijfel de begeleiding en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Die 

situatie vraagt extra inzet van de begeleiding. De deelnemers zelf beleven deze 

beelden bovendien vaak als stigmatiserend. Dat gevoel tast hun zelfbeeld en 

zelfvertrouwen aan. Dit vraagt des te meer van de begeleiding. 

Om het complexe gedrag in de dagelijkse werkpraktijk beter te begrijpen, kan het 

verhelderend zijn te spreken van ‘gestapelde kwetsbaarheden’. Deze benadering doet 

niets af aan de oorspronkelijke diagnoses, maar schept een minder belastend en goed 

bruikbaar raamwerk voor opleiders, begeleiders en leraren. De deelnemers biedt het 

de ruimte om hun ziekte of stoornis een minder stigmatiserende plaats te geven. 

Gestapelde kwetsbaarheden
Bij veel deelnemers bij Werkartaal is sprake van gestapelde kwetsbaarheden: een 

opeenstapeling van belemmeringen en persoonlijke problemen bij de jongere. 

Door te spreken van ‘gestapelde kwetsbaarheden’ kan gediagnosticeerd gedrag van 

deelnemers vertaald worden naar de dagelijkse begeleidingspraktijk (Van Bekkum, 

1998, 2001). Bij deelnemers bij Werkartaal troffen wij de ‘gestapelde kwetsbaarheden’ 
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aan. Het is juist de stapeling ervan die de motivatie van een deelnemer belast en 

begeleiding bemoeilijkt. Hier volgt een overzicht van kwetsbaarheden die een rol 

kunnen spelen:

[opsomming met bullets] -Volwassenwording maakt alle jongeren kwetsbaar omdat 

zij hun kinderwereld inruilen voor een ‘volwassen’ wereld en persoonlijkheid. Dat is 

een spannende leuke maar soms ook hachelijke onderneming. Hoge verwachtingen 

van ouders en familie kunnen op de achtergrond een indringende rol spelen en 

deelnemers onzeker maken.

Migratie en vluchtervaring maken kwetsbaar omdat de persoon, familie en 

gemeenschap in korte tijd veel veranderingen doormaken. Ook in de tweede of 

derde generatie.

Discriminatie, racisme en seksisme zijn beschadigend voor een stabiele 

identiteit.

Persoonsgebonden leermogelijkheden van deelnemers zijn soms zeer specifiek. 

Wanneer de inhoud of vorm van onderwijs en begeleiding daar niet op aansluit 

kunnen innerlijk conflicterende loyaliteiten ontstaan.

Een crimineel verleden en/of verslavingsverleden scheppen bijzondere 

gevoeligheden bij deelnemers waarop adequaat gereageerd moet worden.

Fysieke (lichamelijke, motorische, visuele, auditieve) beperkingen maken 

kwetsbaar wanneer de ‘norm’ van ‘het normale’, ‘het gezonde’ en ‘het volwaardige’ 

het zelfvertrouwen van deze deelnemers aantast.

Psychiatrische, orthopedagogische klachten of ziektebeelden maken deelnemers 

kwetsbaar in het leren van een vak en het vinden van passend werk.

Elk van deze kwetsbaarheden (afzonderlijk en in onderlinge combinatie) kan 

overkomen als ‘irriterend’ en ‘ruziezoekend’ en als ‘mijdend’, ‘gesloten’, ‘naar binnen 

gekeerd’ of ‘subassertief’. Deze gestapelde kwetsbaarheden kunnen in schema als 

volgt worden weergegeven: 

•

•

•

•

•

•



Figuur 1: Schema gestapelde kwetsbaarheden

De logica achter ‘gestapelde kwetsbaarheden’ is dat een deel van de leerstoornissen 

en psychische klachten kunnen ontstaan door hardnekkig conflicterende 

loyaliteiten. Een deelnemer zoals Marcel ‘blokkeert’ omdat hij voor de zoveelste keer 

niet overkomt zoals hij wil. Bij Kaleb, met zijn ‘korte lontje’ lukt soms weer iets 

niet. Die momenten bij Marcel en Kaleb vragen dat om een adequate en passende 

reactie van de opleider of trajectbeleider die bij een incident betrokken wordt. Dat 

gedrag is te begrijpen als meerdere innerlijke impulsen die tegen elkaar werken. 

Voor die momenten en die situaties hebben zij (nog) geen adequaat reactiepatronen 

geleerd. Psychoanalytische, ethologische en systeemtherapeutische studies laten 

zien dat langdurige innerlijke conflicten niet goed zijn voor iemands stabiliteit, 

voor het welbevinden en voor de geestelijke gezondheid van mensen. In sommige 

gevallen kan dit leiden tot depressiviteit, psychose, criminaliteit en zelfs tot 

suïcidaliteit. In de ethologie, gedragswetenschap van dieren, worden conflicterende 

impulsen en emoties als onvermij delijk, problematisch en gevaarlijk benoemd. 

Het gaat erom acceptabele manieren te vinden om de spanning van tegenstrijdige 

innerlijke impulsen en conflicterende loyaliteiten te ontladen. En nog belangrijker: 
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hoe kunnen deelnemers gedrag ontwikkelen waardoor zij minder snel in dit soort 

situaties verzeild raakt? 

Balanceren van loyaliteiten

De benadering van gestapelde kwetsbaarheden kan samen met het concept 

‘balanceren en conflicteren van loyaliteiten’ (afkomstig uit de familietherapie en 

–psychologie) helpen om gedrag van de deelnemers beter te begrijpen. Om goed in 

de volwassen wereld en in arbeidsomgevingen te kunnen functioneren, is het nodig 

loyaliteiten te balanceren. Wat willen mijn ouders en wat wil ik zelf? Wat wil de 

opleider en wat wil en kan ik? Als ik geen betaalde baan krijg, heb ik geen zelfstandig 

inkomen en val ik misschien terug in mijn criminele gedrag en verslaving. Zulke 

vragen spelen bij alle deelnemers van Werkartaal een rol.

Wanneer een deelnemer iets niet lukt of hij zich onbegrepen voelt, komt hij in een 

situatie van conflicterende loyaliteiten. Die situatie komt bij alle mensen dagelijks 

vele malen voor. Meestal staan we er niet bij stil en lossen we die innerlijke conflicten 

snel op. We krijgen last van conflicterende loyaliteiten wanneer we in innerlijke 

conflicten blijven vastzitten. Dit komt meestal doordat de buitenwereld dingen 

van ons eist en vraagt die we niet kunnen waarmaken. Als onoplosbaar beleefde 

conflicten veroorzaken, wanneer ze hardnekkig zijn, allerlei vermijdingspatronen 

en klachten (Lewin, 1936; Connors, 1994). Schematisch ziet het balanceren tussen 

loyaliteiten eruit als in afbeelding 2.



Figuur 2: Balanceren tussen loyaliteiten als kenmerkende activiteit tijdens 

volwassenwording 

Belangrijk is dus een evenwicht tussen behoeften en verlangens vanuit de mens zelf 

en de verwachtingen en eisen vanuit de buitenwereld. Wanneer meer kwetsbaarheden 

zich samenvoegen in het leven van een jongere of jongvolwassene, ontstaan 

eerder conflicterende loyaliteiten. Crimineel gedrag, verslaving, leerstoornissen en 

psychische klachten kunnen ontstaan door hardnekkige conflicterende loyaliteiten. 

Dit is te zien bij de deelnemers van Werkartaal van wie de ontwikkeling in het 

volgende hoofdstuk wordt beschreven. Deelnemer Ruud voelt evenveel als andere 

mensen, maar kan het gangbare communicatieniveau niet volgen. Hij klapt dicht 

als iets niet lukt. Een deelnemer zoals Marcel is slim, maar blokkeert omdat voor 

de zoveelste keer niet overkomt wat hij wil. Hij zit dan in zichzelf opgesloten, met 

veel emoties en conflicterende loyaliteiten. Kalid, met zijn ‘korte lontje’, lukt soms 
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iets niet. Zulke momenten vragen om een adequate en passende reactie van de 

opleider of trajectbegeleider die bij het incident betrokken is. Het gedrag van de 

jongeren is te begrijpen als het gevolg van meerdere innerlijke impulsen die tegen 

elkaar inwerken. Voor die momenten en situaties hebben zij (nog) geen adequate 

reactiepatronen geleerd. 

Psychoanalytische, ethologische en systeemtherapeutische studies laten zien dat 

langdurige innerlijke conflicten niet goed zijn voor iemands stabiliteit, welbevinden 

en geestelijke gezondheid. In sommige gevallen kan dit leiden tot depressiviteit, 

psychose, criminaliteit en zelfs tot suïcidaliteit. In de ethologie, de wetenschap van 

het natuurlijke gedrag van dieren, worden conflicterende impulsen en emoties als 

onvermijdelijk, problematisch en gevaarlijk benoemd. Het gaat erom acceptabele 

vormen te vinden om de spanning van tegenstrijdige innerlijke impulsen en 

conflicterende loyaliteiten te ontladen. En nog belangrijker: hoe kunnen deelnemers 

gedrag ontwikkelen waardoor ze minder in dit soort situaties verzeild raken? 
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3. 
De werkwijze in beeld

De organisatie en de leeromgeving van Werkartaal zijn, zoals eigenlijk bij elk bedrijf 

en in elke leeromgeving, complex. Ze hebben een eigen dynamiek en een specifieke 

eigenheid die zich moeilijk precies laten vatten. Om recht te doen aan de manier 

van werken van Werkartaal en om de methodiek voelbaar te maken, brengen we 

in dit hoofdstuk de werkwijze in beeld aan de hand van de lotgevallen van vijf 

deelnemers. Hun belevenissen vormen een illustratie van de rol van de verwijzer, 

de opleider, de trajectbegeleiders en de bemiddelingsadviseur. Ze verduidelijken de 

keuze, invulling en het doorlópen van de traject in de verschillende technieken. Ze 

bieden ook aanknopingspunten om de inzichtgevende concepten van ambachtelijk 

leren, van leren leren en van een krachtige leeromgeving te behandelen. 

De jongeren in dit hoofdstuk – Randy, Kalid, Monica, Ruud en Marcel – zijn geen 

werkelijke deelnemers. Dat zou hun privacy te veel aantasten. De verhalen 

zijn gebaseerd op die van diverse deelnemers en ze zijn zo samengesteld dat 

de anonimiteit is gewaarborgd. Er is voor gezorgd dat het exemplarische in de 

ervaringen, de voorbeeldfunctie van wat deelnemers overkomt en meemaken in 

Werkartaal, goed tot uiting komt.

Randy
Randy is een open, vlot pratende, autochtone man van 26 jaar. Hij komt 

oorspronkelijk uit Twente. Na de lagere school heeft hij geen opleiding meer 

afgemaakt. Vaak liep het mis op school omdat hij brutaal en agressief op 

leraren reageerde. 

Randy is acht jaar verslaafd geweest. Hij is afgekickt bij Centrum Maliebaan 

in Utrecht. Hij heeft weinig werkervaring, want zijn verslaving dateert 

al van voor zijn twintigste. Hij had toen ongeregeld werk. Na twee korte 

dienstverbanden heeft hij voornamelijk via uitzendbureaus gewerkt. Zijn 

verslaving beïnvloedde zijn werkhouding en concentratie zo sterk dat 
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werkgevers hem vaak al na de eerste dag wegstuurden en uitzendbureaus 

hem niet meer inschreven.

Ten tijde van zijn aanmelding gebruikt Randy sinds een jaar geen drugs meer. 

Hij woont op zichzelf en heeft weinig vrienden. Hij sport niet omdat hij het 

moeilijk vindt om in groepen contact te maken. Voorheen heeft hij een paar 

jaar een vriendin gehad, maar die relatie is door zijn verslaving op de klippen 

gelopen. Randy weet niet wat hij beroepsmatig kan en hij weet ook niet goed 

wat hij wil. Techniek vindt hij interessant. Met zijn familie heeft Randy sinds 

zijn verslavingsperiode weinig contact. 

Trajectcontract
Randy is bij Werkartaal terechtgekomen na een aanmelding via Arta Zeist. Deze 

landelijke instelling op antroposofische grondslag biedt psychiatrische zorg en 

verslavingszorg. Nu Randy’s behandeling bijna afgerond is, komt het thema ‘werk’ 

in zicht. Omdat hij werkervaring mist, geen beroep heeft geleerd en niet goed 

weet wat hij wil, start hij bij Werkartaal met een voortraject. Als dat bevalt en 

goed loopt, kan hij daarna een basisopleiding volgen in een zelfgekozen techniek. 

Met Randy wordt een trajectcontract opgesteld met de volgende afspraken. 

Hij kiest voor een voortraject van driemaal twee weken, bij hout, metaal en 

installatietechniek, en komt vier middagen per week. Ook in het voortraject is 

er sprake van een leersituatie waarin de werksituatie in het bedrijfsleven wordt 

nagebootst. Als hem dit stress oplevert, kan hij hiervoor terecht kan bij zijn 

jobcoach van Arta. Randy zal aan de opleider aangeven als hij te onrustig is om 

goed te kunnen werken. Dan kan hij een time-out krijgen van maximaal een uur 

waarin hij even naar buiten gaat.

De zes weken van Randy’s voortraject verlopen redelijk. Hout vindt hij een te 

zacht materiaal en te weinig uitdagend. Metaal vindt hij leuk maar te precies, en 

machinewerk boeit hem niet zo. Altijd in dezelfde werkplaats is ook niets voor hem. 

Hij heeft drie keer een time-out gevraagd en gekregen. Soms vond hij het werk minder 

leuk omdat hij uitdaging miste. Hierin heeft Randy wel gelijk: in het voortraject is de 

belasting beperkt om de deelnemer de ruimte te geven affiniteit met het materiaal 

en de technieken te ontdekken. 

In het voortgangsgesprek aan het eind van de zesde week tussen deelnemer, 

opleider, en de trajectbegeleider kiest Randy voor installatietechniek. Hij vindt 

dat dit bij hem past. Het is zelfstandig werk, hij is geregeld onderweg en buiten. 

Als installatiemonteur kan hij verschillende kanten op: verwarmingsinstallaties 

aanbrengen, kachels, geisers en verwarmingsketels onderhouden, en bezig zijn met 



koel-, proces- en scheepsbouwtechniek. Hij kan de volgende week meteen beginnen 

bij Ton, de begeleider voor installatietechniek.

De dragende driehoek
Alle deelnemers bij Werkartaal krijgen begeleiding van de trajectbegeleider en de 

opleider. De afhankelijkheid tussen deelnemer, trajectbegeleider en de opleider vormt 

de dragende driehoek in de methodiek van Werkartaal. De nauwe samenwerking van 

trajectbegeleider en opleider is uniek en vormt een deel van het succes. Ze hebben 

ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid. De trajectbegeleider heeft tijdens het 

verblijf van de deelnemer het totaaloverzicht. Bij vragen of irritaties binnen de 

muren van Werkartaal is hij of zij direct bereikbaar. Maar ook bij belemmeringen en 

knelpunten voor de deelnemer buiten de deur speelt de trajectbegeleider een cruciale 

rol, zodat het leren niet onnodig wordt belast. Tijdens de opleidingsperiode speelt de 

opleider een centrale rol, zoals tot uiting komt in de deelnemersbeschrijvingen. 

Hieronder zien we de dragende driehoek van Werkartaal in een schema:

Figuur 3: Dragende driehoek Werkartaal
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De opbouw van de leerwerkprogramma’s
Werkartaal heeft als leerwerkplaats opleidingserkenning van verschillende branches 

en sectoren. De begeleiders werken met de deelnemers toe naar (start)kwalificaties, 

waardoor die aan het werk kunnen of naar een volgende leerweg kunnen 

doorstromen. Elk leerwerkprogramma kent een didactisch-opbouwende structuur 

met ambachtelijke oefeningen. Deelnemers starten met meten, rekenen, aftekenen 

en tekening lezen. Installatietechniek gaat over alle installaties (behalve elektra) die 

in woonhuizen en grotere gebouwen aanwezig zijn voor water, luchtbehandeling, en 

warmte- en koelvoorzieningen. Hieronder vallen allerlei leidingen en afvoeren, zoals 

dakgoten, regenpijpen, waterleidingen, waterafvoer, riolering enzovoort. 

Voor het vinden van een baan in de installatietechniek zijn kwalificaties nodig 

waarvoor competenties de basis vormen. Kwalificaties (dat wat iemand moet 

kunnen) verwijzen naar standaarden in een specifieke sector. Deze standaarden zijn 

op nationaal niveau per branche of sector afgesproken en vastgesteld. Kwalificaties 

verkrijg je door toetsen af te leggen. Je krijgt certificaten en die vergroten je kansen 

op een plek op de arbeidsmarkt. Zo kwalificeert de leerling zich stap voor stap op 

weg naar een betaalde baan. Competent zijn als installatiemonteur houdt in dat 

hij of zij zelfstandig kan functioneren in verschillende werkcontexten, in de bouw, 

in een woonhuis, of in een fabriek waar een verwarmingsinstallatie, riolering of 

waterleidingnet aangelegd moet worden. 

Basisoefening en observeren
Randy start met een eenvoudige meet-aftekenoefening waarbij hij een driehoek, een 

vierkant en een cirkel uit zink moet knippen die precies in en op elkaar passen. Zink 

is een metaal met specifieke eigenschappen die iedere vakman of vakvrouw moet 

leren kennen. Randy heeft plezier in de opdracht en de oefening gaat Randy dan ook 

goed af. In deze relatief eenvoudige ambachtelijke oefening zitten veel leeraspecten 

verborgen. Vaste oefeningen bieden begeleider Ton de mogelijkheid om Randy op 

allerlei punten te observeren:

Hoe gaat hij om met gereedschap en materiaal (slordig, onveilig, precies, 

perfectionistisch)?

Hoe staat het met zijn rekenvaardigheden? Kan hij dingen behoorlijk opmeten? 

Weet hij met cirkels, stralen, diagonalen en loodlijnen om te gaan?

Hoe staat het met zijn ruimtelijk inzicht? Ziet hij ‘in zijn hoofd’ wat op de 

tekening staat?

Hoe staat het met zijn interne motivatie? Moet hij aangespoord worden of 

niet?

•

•

•

•



Accepteert hij makkelijk leiding of is er sprake van over- of onderwaardering 

van autoriteit? 

Werkt hij makkelijk samen?

Hoe gaat hij sociaal met andere deelnemers om?

Het valt op dat Randy gretig is en snel wil werken. Hij maakt hierdoor onnodig 

fouten. Hij heeft moeite om zwakke punten te erkennen en aan te geven dat hij iets 

niet weet, vooral tegenover andere deelnemers. Randy probeert groter te zijn dan hij 

is. Hij is kwetsbaar en laat niet gemakkelijk zijn onzekerheid zien. 

Werk- en leerklimaat
Er kan veel bij Werkartaal. Toch zijn er heldere, strakke regels. Bij het eerste gesprek 

legt trajectbegeleider Ilona Randy in het bijzijn van zijn opleider Ton de gedrags- en 

werkplaatsregels van zijn traject uit. Wie steelt, of drugs of geweld gebruikt, wordt 

geschorst. Veiligheidsregels zijn dezelfde als in bedrijfssituaties. In de werkplaats 

zijn overall en werkschoenen verplicht. 

Elementen van de succesvolle methodiek van Werkartaal zijn de heterogeen 

samengestelde groepen en het onregelmatig in- en uitstromen van deelnemers. 

Diversiteit (in leeftijd, religie, opleiding, klasse, sekse, etnische achtergrond, aanleg, 

ervaring en competenties) wordt als bepalend voor de kwaliteit van het werk en 

de begeleiding beschouwd. De waarde van deze diversiteit blijkt als Randy bij 

het maken van een deel van een dakgoot moeite heeft met het maken van een 

ruimtelijke voorstelling. Een jongere vrouwelijke deelnemer is al verder in het 

installatietechniekprogramma; de begeleider vraagt haar Randy te helpen. Dat is 

even slikken voor hem, maar als Randy eenmaal over die drempel heen is, blijkt het 

voor beiden een leerzame ervaring te zijn. 

Iets voordoen is een van de mooie aspecten van ambachtelijk werken en leren. In 

veel technisch onderwijs ligt de nadruk op uitleggen en zelfstandig de tekening lezen. 

De didactische waarde van voordoen is vaak groter: nadoen werkt namelijk zeer 

effectief. Imiteren is de basis van leren in nagenoeg alle culturen. Weinig vormen van 

leren kunnen daar tegenop. Een prettig, veilig en vertrouwenwekkend werkklimaat 

is ondersteunend voor de didactiek. Hoewel prettig, veilig en vertrouwenwekkend 

voor elke deelnemer net iets anders is, zijn fouten durven maken, kritiek kunnen 

ontvangen en opdrachten herhalen voor iedereen nodig om te kunnen leren. Zo’n 

leerzaam werkklimaat creëren en onderhouden is de basis van de cultuur van 

Werkartaal. De werkrelatie die opleiders en trajectbegeleiders met de deelnemers 

aangaan, vormt hierin de kern. De ambachtelijke (handwerk) praktijk waarbij 

samenwerking centraal staat is krachtige leeromgeving voor zelfreflectie. 

•

•

•
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Basis voor zelfreflectie
‘Je gaat het pas zien als je het door hebt.’ De kern van alle leerprocessen, van 

vaardigheden die in de praktijk bruikbaar zijn, is vervat in deze zin. De uitspraak is 

van Johan Cruijff. De tekst verwijst naar de wisselwerking tussen het pure ervaren in 

het directe voetbalspel (het coachen inbegrepen) en het reflecteren op wat je dóet als 

voetballer (of coach). Anders gezegd: het gaat om zien wát je doet, hoe jíj het doet, 

hoe ánderen het doen en hoe je het sámen doet. Bij effectief leren hoort een soort 

derde oog om jezelf en je omgeving van buitenaf te zien, om van een afstandje naar 

jezelf te kijken. Werkelijk goed worden in iets – vakman of vakvrouw worden – is 

zonder deze zelfreflectie onmogelijk. Het is een fundamentele menselijke eigenschap, 

die in alle andere domeinen van het leven een centrale rol speelt. Antropoloog en 

groepstherapeut Thomas Scheff noemde deze aan te leren sociale vaardigheid 

distancing: afstand nemen (Van Bekkum, 2001). Dit is de vaardigheid om intensief 

deel te nemen aan een collectieve ervaring, zoals een Werkartaalprogramma, en 

tegelijkertijd je eigen ervaringen als apart, als eigen te blijven beleven.

Het belang van de groep

Samenwerken in groepen in een duidelijke structuur verbindt mensen op 

een bijzondere manier. Leden van teams die een duidelijk doel nastreven, 

zoals winnen, een bergtocht maken, een huis bouwen, of een grote maaltijd 

klaarmaken, hebben sterke wij-ervaringen. Deze collectieve ervaringen 

versterken en bevestigen solidariteit en creëren tegelijkertijd nieuwe 

bindingen en verhoudingen. Ze geven vertrouwen. Thomas Scheff (1979) 

benadrukt het spanningsontladend effect van intensieve groepservaringen. 

Het protocol voor een succesvolle groepservaring is volgens Scheff hetzelfde 

als voor een succesvol drama: de sociale vorm moet zorgen voor het oproepen 

en ontladen van collectief ervaren angst of verdriet dat in het dagelijks 

leven onopgelost blijft. Angst en verdriet die onopgelost blijven, veroorzaken 

volgens Scheff star en neurotisch gedrag. De doorleving en het begrijpen 

van de angst of het verdriet, ontkoppelen en transformeren deze negatieve 

gedragingen. De individuele en tegelijkertijd collectieve sleutelactiviteit (die 

deelname effectiever maakt) is het zojuist genoemde ‘afstand nemen’. Het is 

de menselijke vaardigheid om in elke ervaring tegelijkertijd aanwezig te zijn 

als deelnemer én als waarnemer, en voortdurend te wisselen tussen ervaren 

en reflecteren. Dit alles zonder de kern van je persoonlijkheid te verliezen.  



Ambachtelijkheid
Randy krijgt het moeilijker in het derde deel van het programma, bij het verwerken 

van een koperen buis voor gas- en waterleiding en een dunwandige precisiepijp voor 

centrale verwarming. Het gaat hier om buigen en verbindingen maken volgens de 

tekening en de werkelijke situatie. De onmisbare technieken hiervoor zijn: de maat 

nemen, op maat zagen en afwerken, pijpen buigen en fittingen solderen. Verder 

moet hij efficiënt met materiaal kunnen omgaan, kennis hebben van en zorgvuldig 

en veilig omgaan met gereedschap. De tekening laat zien hoe de leidingen door het 

woonhuis moeten lopen: onder de vloer, over de vloer, langs de wand enzovoort. De 

werkelijkheid is echter net even anders dan op de tekening: er zijn onverwachte 

knikken, hoekjes en obstakels die niet op tekening staan. Dan moet je als monteur 

kunnen terugvallen op een stevige dosis improvisatie. Bij een echte vakman is er 

een goede balans tussen de beheersing van basistechnieken (handvaardigheden 

verbonden met ruimtelijk inzicht) en gereedschaps- en materiaalkennis. In 

de dagelijkse praktijk van een verwarmingsmonteur is improvisatietalent 

doorslaggevend voor werkelijk vakmanschap. Het vereiste ruimtelijk inzicht is een 

hoogwaardige vorm van praktische en levende wiskunde. Er zijn enkele variabelen 

die in elke nieuwe situatie opnieuw geordend moeten worden om succesvol te zijn 

bij het aanleggen van leidingen, dakgoten maken, deuren afhangen et cetera. Bij dat 

ordenen voltrekt zich een indringende wisselwerking tussen denken en handelen. 

Alle zintuigen zijn daarbij nodig. In dat proces is permanente reflectie nodig 

waardoor de vakman zich controleert en corrigeert om geen fouten te maken. 

Cruciaal leermoment

Randy heeft moeite om het schema van de tekening te vertalen naar wat hij in 

de werkelijkheid aan leidingen moet aanbrengen. Zijn begeleider Ton legt hem 

meerdere malen uit hoe de leidingen in de tekening lopen en dat de tekening de 

werkelijke situatie wéérgeeft, maar niet de werkelijke situatie ís. Randy zal zelf een 

vertaling moeten maken van wat op papier staat en moeten bedenken welke stappen 

hij moet zetten om de leiding zoveel mogelijk volgens de tekening aan te brengen. 

Waar moeten gaten in de vloer geboord worden en hoe groot? Welke leidingdikte is 

er nodig? Waar komt de aftakking van de radiator voor het raam? Ton doet een deel 

van het meten, buigen en passen voor en breekt het af, zodat Randy het zelf kan 

doen. Hij gaat aan het werk. Dan volgt de blokkade: het lukt niet. Ook na uitleg, na 

de tekening en de werkelijke situatie doorlopen te hebben, na het voordoen door Ton 

en na het zelf een keer geprobeerd te hebben, mislukken de bochten. Ze lopen te ver 

door zodat ze tegen de muur aan liggen en de pijp is te kort om de aftakking voor de 
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radiator op de goede hoogte te maken. Randy kan het niet in zijn hoofd krijgen om 

zijn handen te laten doen, wat ze horen te doen. Woedend gooit hij de bocht in de 

hoek. Hij zegt weinig, maar de meeste andere deelnemers zien dat hij het moeilijk 

heeft. Ze laten hem met rust en letten op wat Ton doet. Die doet niets: hij heeft 

allang gezien uit welke hoek de wind waait. 

Dit is een kwetsbaar maar cruciaal leermoment, dat zich bij bijna elke deelnemer 

op een of andere manier voordoet. Het kan op twee manieren uitpakken: of de 

deelnemer loopt weg en geeft het op, of hij vindt nieuwe motivatie om deze 

tegenslag te overwinnen. Randy loopt naar Ton, vraagt om een time-out en gaat 

buiten een blokje om lopen. Na een half uur loopt hij weer de werkplaats binnen en 

glimlacht. Het zit goed, want hij vraagt Ton om hulp. Ze gaan even apart zitten in 

het kantoor. ‘Waarom lukt het niet?’, vraagt Randy. Ton vertelt dat elke deelnemer, 

elke vakman in opleiding, deze momenten meemaakt. Rust en kalmte zijn de enige 

eigenschappen die iemand dan kunnen redden. Ton loopt met Randy mee naar de 

hoek van de werkplaats waar de oefenopstelling staat. Hij vraagt Randy een nieuw 

stuk dunwandige buis te pakken en te vertellen hoe hij het wil aanpakken. Randy 

staat gespannen te kijken, maar pakt een nieuw stuk buis en vertelt hoe hij het 

probeerde en waar hij denkt dat het niet goed liep. Uiteindelijk komen ze er samen 

uit en zonder veel hulp klaart Randy de klus in een uur. Later hoort Ton van Randy’s 

jobcoach dat Randy hem tijdens het blokje om gebeld heeft. Randy had gevochten 

met zijn aandrang om alles erbij neer te gooien en weg te lopen om te gaan ‘scoren’. 

Geluk en succes zitten in kleine dingen. Zijn jobcoach was toevallig telefonisch 

bereikbaar; het vangnet werkte.

Meesteren en werkplezier

Analoog aan het Engelse woord to master en het Duitse woord meistern, 

verrijken we hierbij graag het woord ‘meesteren’ met dezelfde betekenis: ‘je 

eigen maken’. Wanneer bij jonge mensen het autonome leren nog intact is, 

is de behoefte aan het meesteren van ingewikkelde bewegingspatronen iets 

vanzelfsprekends. Dit is geen wonder: ondanks de grote inzet die het aanleren 

van de salto, het schaatsen of het voetballen vraagt, geeft het aanleren van 

complexe motorische activiteiten een bijzondere voldoening.

In de aanleg om moeilijke handwerkpatronen aan te leren onderscheid wij ons 

van dieren die deze handvaardigheid niet kunnen ontwikkelen. Drummen, 

gitaarspelen, maar ook ambachtelijk handwerk als spinnen, weven, bakken 

en vuur maken, behoren daarom tot het erfgoed van menswording. Deze 

patronen vergen grote inspanningen om het te meesteren. Ambachtelijke 

werkpatronen dienen in het lichaam ‘opgeslagen’ te worden om tot 



meesterschap te komen. Het hoofd en het hart zijn hierbij onmisbaar. Heeft 

wat men zich eigen heeft gemaakt sociaal aanzien, dan is de bevrediging 

van een dergelijk vakmanschap nog groter (zie: Funktionslust – in bijlage 

3: Verklarende begrippenlijst). Meesteren speelt in de motivering van alle 

deelnemers bij Werkartaal een belangrijke rol.

Zelfsturing in leren
Randy maakt ook minder dramatische leermomenten mee. Wat hem er doorheen 

helpt, is het telkens terugkerend werkplezier dat hij ontleent aan de ervaring iets te 

kunnen, het besef iets te kunnen maken waaraan andere mensen wat hebben. Het 

is nu nog niet een echte verwarmingsinstallatie, maar dat komt over een maand als 

hij op stage gaat. 

Hans, een gepensioneerde arbeidsconsulent, is de bemiddelingsadviseur van 

Werkartaal. Hij onderhoudt voor Werkartaal een netwerk van relaties met bedrijven 

waar stage- en arbeidsplaatsen voor deelnemers beschikbaar zijn. Hoewel de opleider 

soms zelf met de deelnemer meegaat naar de stageplek, houdt Hans tijdens de stage 

contact met de werkgever en de deelnemer. 

Randy gaat acht weken stage lopen bij een installatiebedrijf in Zeist. In het begin 

zijn er goede berichten. Randy loopt mee met een monteur bij het installeren van 

verwarmingsinstallaties in bewoonde huizen. In de derde week krijgt zijn begeleidster 

Ilona van de werkgever een telefoontje dat er moeilijkheden zijn: Randy wil het werk 

zo goed doen dat hij juist onnodig fouten maakt. Dit irriteert de monteur waarmee 

hij werkt. Ilona belt de bemiddelingsadviseur en organiseert zo snel mogelijk een 

gesprek met Randy. Twee dagen later zitten Randy, zijn jobcoach, Ilona en Ton in de 

spreekkamer van Werkartaal. Randy ziet er gespannen en ongelukkig uit.

Ilona legt eerst uit wat zij van de werkgever en Hans heeft gehoord: Randy is te 

snel; hij loopt zichzelf en het werk voorbij. Hierdoor gaan er dingen onnodig fout. 

Hoewel de monteur met wie Randy werkt hem wel waardeert, wordt hij het beu 

Randy steeds bij te moeten sturen. Randy zegt: ‘Ik weet dat ik het soms te goed wil 

doen, maar ik wil zo graag de baan.’ Iedereen is het erover eens dat de basis voor 

vakmanschap bij hem goed is. ‘Hoe ga je dit veranderen?’, vraagt zijn jobcoach van 

Arta. Randy denkt diep na en zegt dan met een stralend gezicht: ‘Kan ik niet op 

maandag bij Werkartaal werken om te oefenen rustig en zorgvuldig te werken? En 

dan de rest van de week op stage.’ Aldus wordt besloten en na een telefoontje is de 

werkgever akkoord. Dit blijkt een schot in de roos. Ton begeleidt hem op maandagen 

en zet hem onder druk, en Randy geeft duidelijk aan wanneer hij klaar is. Hierbij 

zorgt hij er zelf voor dat hij voldoende tijd neemt. Na een paar weken begint het te 
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dagen: geregeld even afstand nemen en kijken wat er nu moet gebeuren. Hij leert 

nog meer te genieten van het werk dat uit zijn handen komt. Randy staat meer stil 

bij wát hij doet en hóe hij het doet.

Verslaving en vertrouwen
Ex-verslaafden gedragen zich vaak volgens een patroon dat voor docenten en 

opleiders erg belangrijk is om te (her)kennen. Het ligt in het domein van vertrouwen 

geven en onderhouden voor een vruchtbaar leerklimaat. Vertrouwen geven is het 

belangrijkste ‘product’ dat medewerkers van Werkartaal te bieden hebben. De 

organisatie is opgebouwd om zowel individueel als collectief aan elke deelnemer 

opnieuw in ruime mate vertrouwen te geven. Vertrouwen geven kan echter niet 

zonder duidelijke grenzen, codes en regels. 

Verslaafden die langere tijd in de scene hebben geleefd, volgen volstrekt andere regels 

dan andere burgers. Verslaafden hebben hun ziel verkocht aan de verslaving. Alles 

is ondergeschikt aan de behoefte om te ‘scoren’, ook vertrouwen. Fatsoen, decorum, 

menselijk contact, vriendschappen en zelfs familiebanden raken gecorrumpeerd. 

Alles en iedereen kan gebruikt worden om het lekkere gevoel weer te hebben. 

Kennissen, vrienden en familie worden vaak bedonderd en bestolen. Hun vertrouwen 

is totaal weg. Sociale relaties met verslaafden zijn meestal eenrichtingsverkeer. 

Verslaafden die afkicken moeten dan ook een nieuwe eigen moraal opbouwen. 

Hierbij zijn mensen die hen opnieuw vertrouwen geven essentieel. Opleiders en 

trajectbegeleiders hebben door ervaring met ex-drugsverslaafden geleerd om extra 

alert te zijn op vertrouwen geven en onderhouden. Is bij deze deelnemer het sociale 

patroon van het ene zeggen en het andere doen dat bij de verslaving hoort, ook echt 

doorbroken? Randy bleek hier al ver mee te zijn. Bij het nabootsen bij Werkartaal 

van de situaties die zich ook in het bedrijfsleven voordoen, viel hij niet zichtbaar 

terug in oud gedrag van blokkeren en weglopen. Bij zijn baas gebeurde dit wel. Door 

een goed vangnet heeft hij nu een baan.

Vertrouwen geven 

Vertrouwen kunnen geven is voor alle onderwijzers, begeleiders en opleiders 

van jongeren een onmisbare kunde. Elke nieuwe leerling vraagt weer 

om een net iets ander vertrouwen. Wat moet je in huis hebben voor deze 

professionele expertise? Om te beginnen moet een opleider of begeleider zijn 

‘stiel’ volledig beheersen. Als hij het vak onvoldoende in de vingers heeft, 

kan dit invloed hebben op de begeleiding van een kwetsbare deelnemer. Die 

voelt het wanneer een opleider, bijvoorbeeld, onzeker is over hoe iets af te 

tekenen op een ijzeren plaat. Onzeker zijn is iets anders dan zoeken naar 



de oplossing van een bepaald technisch probleem. Dat neemt tijd en vraagt 

vaak om stilte. Verder is het voor jongeren van groot belang of een begeleider 

zijn onzekerheid en fouten kan toegeven. Ook dat voelt een leerling en ook 

hiermee kan het leervertrouwen versterkt of geschaad worden. De laatste en 

belangrijkste eigenschap is dat een opleider onder stress vertrouwen blijft 

uitstralen en op zijn gemak is. 

Een ervaren docent of opleider hoeft niet altijd even scherp te zijn, maar 

weet op de kritieke momenten het noodzakelijke vertrouwen te geven. 

Twee aspecten zijn de moeite waard om apart te noemen: humor en 

complimenten geven. Humor is in de Nederlandse cultuur, net als in alle 

andere samenlevingen, onmisbaar voor het ontladen van spanningen. 

Ook over complimenten kunnen we kort zijn: ieder mens bloeit op als hij 

complimenten krijgt voor wat hij goed doet en niet enkel maar kritiek op wat 

hij fout doet.

Methodisch kader rond leren
Hoewel de medewerkers van Werkartaal het sociaal constructivisme in het leren 

niet uit en te na kennen, werken zij al jaren op deze manier met hun deelnemers. 

Volgens critici van het sociaal constructivisme in het voortgezet onderwijs bevindt 

het onderwijs zich in een crisis: het behaviorisme van de twintigste eeuw kan niet 

verklaren waarom de huidige vorm van kennisoverdracht onvoldoende vruchten 

afwerpt. Het constructivisme biedt een oplossing voor onderwijsproblemen: leren 

als een proces waarbij de leerling actief kennis en vaardigheden construeert, en niet 

als het resultaat van leerstofoverdracht door de docent.

Onderdeel van het constructivistische model is assessment: bij de leerling nagaan 

of het construeren van kennis succesvol is verlopen en of de nodige vaardigheden 

en begrip zijn ontstaan.

Kenmerkend voor het constructivisme is dat kennisconstructie, niet kennisreproductie, 

het doel is, en dat kennen en kunnen in evenwicht zijn. Er wordt steeds gewerkt met 

authentieke situaties (casussen en problemen). Verder wordt ernaar gestreefd de 

leerling bij het ontwerp en/of de uitvoering van de toetsprocedures te betrekken en de 

toetsen in het leerproces te integreren. De examinering is praktijkgericht en gericht 

op het meten van gedifferentieerde leerervaringen en verkregen competenties.
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De zone van meest nabije ontwikkeling 

Het geheim van vertrouwen winnen en houden bij kwetsbare mensen in 

arbeidstoeleiding ligt primair in het zich openstellen voor signalen en het 

hebben van respect voor de geschiedenis van de te begeleiden persoon. Maar 

ook het concept van de ´zone van meest nabije ontwikkeling´ is bruikbaar. 

Elk kind, elke jongere en elke volwassene heeft een natuurlijk, oorspronkelijk 

leervermogen. Genieten van nieuwe dingen leren, hoort bij het menszijn: het 

is mensen eigen. Bij gekwetste mensen is dat leervermogen vaak geschaad, 

maar het kan weer hersteld worden. Het werken met de zone van meest nabije 

ontwikkeling betekent leerlingen leerstof op maat voorleggen waardoor zij 

uitgedaagd worden en een volgende stap durven nemen. Wanneer die stap 

wordt genomen, ontstaat een nieuw leerniveau van motorische en cognitieve 

vaardigheden en intelligentie. De Russische leerpsycholoog Vygotsky (1978), 

die dit leerpatroon in mensen ontdekte, omschrijft de zone van meest nabije 

ontwikkeling als volgt: ‘(...) de afstand tussen het nu en hier aanwezige niveau 

van ontwikkeling (bepaald door zijn/haar onafhankelijke probleemoplossend 

vermogen) én het haalbare (potentiële) niveau van ontwikkeling (bepaald door 

het probleemoplossend vermogen onder goede professionele begeleiding of 

in samenwerking met leeftijdsgenoten) (...).’

Situationeel leren
Volgens het sociaal constructivisme leren mensen situationeel. Daarom moet wat 

de student leert in een zo authentiek mogelijke situatie worden ingebed. Kennis 

en kunde ontstaan als resultaat van interacties met de omgeving. Dit onderstreept 

het belang van casusgestuurd onderwijs. Denken en doen staan niet meer los van 

elkaar. De leerling moet zich de verkregen kennis en vaardigheden eigen maken 

(internaliseren) en omzetten in eigen handelen binnen een sociale context. Het leren 

speelt zich af in de zone van naaste ontwikkeling: de constructiezone. Deze zone ligt 

tussen die van de voorkennis en het nog onbekende gedeelte van het kennisdomein. 

In deze constructiezone geeft de docent niet méér hulp dan strikt noodzakelijk is om 

de leerling zijn kennis te laten opdoen. De leerlingen moeten ook leren door interactie: 

mentale handelingen zijn van oorsprong sociaal-communicatief. Volgens de sociaal-

constructivisten ontstaat kennis uit interactie tussen cognitieve en externe sociale 

factoren. In deze context is leren dus een sociale, talige, interactieve bezigheid. Het 

is de taak van docenten en begeleiders de leeromgeving zodanig in te richten dat de 

leerlingen cognitief gereedschap kunnen ontwikkelen. De leerling stuurt het eigen 

leerproces namelijk voor een groot gedeelte zelf. Daarom is zelfreflectie op wat de 



deelnemer leert en heeft geleerd noodzakelijk. De deelnemer wordt gestimuleerd om 

na te denken en te spreken over het eigen leerproces en over de leervaardigheden. 

Hierin ligt de kern van flexibel leren en een voortdurend lerende houding. Aangezien 

kennis snel veroudert, is het ontwikkelen van reflectief vermogen op hoe men leert 

net zo belangrijk als de geleerde kennis en kunde zelf.

Het constructivisme vraagt om een zodanige inrichting van de leeromgeving dat de 

leerling het optimale evenwicht vindt tussen zelfsturing en veiligheid (dat wil zeggen: 

bewaking door de docent). De meeste deelnemers bij Werkartaal zijn onvoldoende 

in staat tot zelfregulatie. Ook missen de docenten de vaardigheden om hen tot die 

zelfregulatie te brengen. Deelnemergestuurde begeleiding betekent niet dat het hele 

leerproces aan de deelnemer wordt overgelaten. Dit kan ook niet, omdat de student 

onvoldoende expertise heeft om het eigen proces volledig te sturen. Er is een relatie 

tussen het niveau van de deelnemer en de te verwachten zelfregulering. Zolang de 

deelnemer nog weinig kennis en kunde heeft van het vakgebied, zal de begeleiding 

grotendeels docentgestuurd moeten zijn. 

Het is niet vreemd dat deze stroming in het onderwijs nauw aansluit bij de methodiek 

van Werkartaal. Alle kenmerken van het sociaal constructivisme overlappen de 

praktijk van het ambachtelijk leren en van het zich eigen maken van competenties 

in geschoold technisch handwerk. Dit proberen wij te laten zien in de beschrijving 

van Kalid en de op zijn case volgende beschrijvingen. 

Constructivistisch praktijkleren

‘Persoonlijke ontwikkeling is de laatste jaren een belangrijke component 

van vakbekwaamheid geworden vanwege de overgang van een industriële 

naar een diensteneconomie. Men is vakbekwaam in een diensteneconomie 

wanneer men liefde voor zijn of haar vak heeft. Een dienst kan immers alleen 

economisch rendabel geleverd worden door een individu dat gemotiveerd is 

deze dienst te verlenen én in hoge mate zelfsturend en flexibel inzetbaar is. 

Natuurlijk zijn beroepskennis en beroepsvaardigheden nog steeds belangrijk. 

Maar naast het hoofd en de handen, wordt het hart steeds belangrijker. 

De ontwikkeling van het hart vereist een krachtige leeromgeving. Zo’n 

leeromgeving heeft twee kenmerken: hij moet contextrijk zijn én een 

reflexieve dialoog mogelijk maken.

De kwaliteit van de beroepspraktijkvormingsplaats als leeromgeving is 

volgens de leerlingen in orde wat betreft contextrijkheid maar onder de maat 

wat betreft de kansen op een reflexieve dialoog en – in het verlengde daarvan 

– wat betreft coaching. Er is wel sprake van ‘warme’ relaties tussen de leerling 

enerzijds en de praktijkbegeleider en directe collega’s anderzijds, maar deze 
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relaties zijn voornamelijk gericht op het oefenen van beroepsvaardigheden 

en op een beroepssocialisatie die vooral de vorm aanneemt van aanpassing 

aan de op de werkvloer heersende waarden en normen. Of de leerling op 

de beroepspraktijkvormingsplaats de ‘beroepsvolwassenheid’ bereikt, is 

vanuit het standpunt van de praktijkopleiders en de collega’s (en overigens 

ook vanuit het standpunt van de begeleider vanuit school) een min of meer 

toevallig – want nauwelijks te sturen – proces. Leerlingen blijken vooral te 

werken in voor de praktijkopleider beheersbare situaties. Dit zijn situaties 

waarin (de beheersing van) de beroepsvaardigheden centraal staan, maar 

waarin nauwelijks plaats is voor zogenoemde kernproblemen en waarin geen 

plaats is voor beroepsdilemma’s. Kernproblemen zijn te vinden in kritische 

beroepssituaties waarin de aspirant-beroepsbeoefenaar moet laten zien dat 

hij een aantal beroepsvaardigheden tegelijkertijd beheerst. Beroepsdilemma’s 

zijn rolconflicten waarmee de beroepsbeoefenaar in zijn of haar dagelijkse 

werk regelmatig wordt geconfronteerd’ (Meijers, 2004). 

Kalid 
Kalid is een zeventienjarige Berberjongen uit een groot Marokkaans gezin. 

Hij is van enkele scholen gestuurd, onder meer omdat hij spijbelde. Hij heeft 

zich ook aan kleine criminaliteit schuldig gemaakt, toen hij contact had met 

verkeerde vrienden. Daarvoor schaamt hij zich erg tegenover zijn familie, 

vooral tegenover zijn vader, die in de WAO zit. Zijn trots weerhoudt hem ervan 

om zijn nare gevoelens te delen, waardoor hij in zichzelf opgesloten zit. Kalid 

vertelt dat hij geregeld kwaad wordt als iets niet lukt (In vakjargon zeggen 

we dan dat hij verbaal-agressieve impulsdoorbraken vertoont.). Hij voelt zich 

snel miskend en bedreigd. Kalid heeft geen idee wat voor soort beroep of 

werk hij leuk zou vinden. Handwerk vindt hij eigenlijk niets, maar hij wil 

spoedig geld verdienen omdat hij de verleiding voelt om op het criminele 

pad te gaan.

Kalid is via de reclassering bij Werkartaal gekomen. Zijn traject wordt betaald 

door de gemeente. Tijdens het eerste gesprek oogt hij stoer en gedraagt hij 

zich streetwise. Zijn reclasseringsambtenaar is erbij en helpt Kalid duidelijk 

te zijn over wat hij wel en niet wil. Naar Nederlandse maatstaven doet hij 

jong aan voor zijn leeftijd. Kalid zit duidelijk in een tumultueuze periode van 

zijn volwassenwording. Hij is druk en kan moeilijk stil blijven zitten. Na het 

eerste gesprek krijgt hij, zoals alle deelnemers, een uitgebreide rondleiding. 

Hij maakt kennis met de opleiders en praat met een paar deelnemers. Eén 



jongen kent hij nog van vroeger. Hij vindt het allemaal boeiend, maar zegt 

dat hij geen vies werk wil doen. Het kost twee gesprekken om zijn vertrouwen 

te winnen en goede afspraken te maken. Eenmaal in de werkplaats verdwijnt 

langzaam zijn weerstand tegen handwerk. Kalid blijkt een ‘handige’ jongen. 

Al snel blijkt ook zijn onzekerheid op momenten dat hij op zichzelf is 

teruggeworpen. Uit zijn voorgeschiedenis weet zijn opleider Ferry dat Kalid 

druk en ongedurig is. ‘De eerste keren kwam hij stuiterend binnen’, aldus 

Ferry. Kalid probeert geregeld te dollen met leeftijdsgenoten. Uitdagen, 

incasseren en lol hebben is het spel dat bij zijn leeftijd hoort. 

Eergevoel en trots
De eerste dagen kwam Kalid prima op tijd en was zijn motivatie goed. Hij werkte aan 

een grendel. Op een woensdag komt hij een uur te laat. Hij gaat zonder iets te zeggen 

aan het werk. Ferry roept hem bij zich op kantoor en vraagt wat er aan de hand is. Kalid 

blaft brutaal iets terug waar Ferry niets van begrijpt. Ferry zegt dat bij een werkgever 

te laat komen en niets zeggen niet wordt geaccepteerd. Kalid doet zichtbaar moeite 

om te blijven zitten. Hij vertrouwt Ferry, ook al is die geen Marokkaan. Achteraf, bij 

de afsluiting van het traject, vertelde Ferry dat hij wilde weglopen en wegblijven. De 

rust en het geduld van Ferry en het plezier in het werk hebben hem geholpen, zijn 

trots in te slikken en niet in zijn agressieve toon te vervallen. ‘Ik ben op bed blijven 

liggen’, zegt Kalid. Ferry zegt: ‘Dat kan gebeuren. Volgende keer wel even melden als 

je te laat bent. Laten we weer aan het werk gaan.’ 

Kalid laat zien hoe ver hij is met zijn grendel. De meeste onderdelen heeft hij al. 

Kalid vindt het geen makkelijke opdracht, want het is minutieus werk. Als je niet 

goed aftekent, zaagt en boort, past het geheel niet in elkaar en kun je opnieuw 

beginnen. Dit is hem al twee keer overkomen, één keer met het passend knippen 

van de grondplaat en één keer met het gaatjes boren in de grendelhouder. Hij maakt 

de grendel af en is er trots op. Hoewel metaal hem wel ligt, zoekt Kalid nog naar de 

verbinding tussen zijn karakter, zijn talent en het soort werk.

Mannelijkheid en eergevoel

Bij mannen in alle culturen leidt testosteron tot rivaliseren, tot pikordes, 

tot trots en eergevoel. Testosteron maakt seks- en vechtlustig en een goede 

cultuur of beschaving zorgt ervoor dat deze driften bij jongens en mannen 

in goede banen worden geleid. Mannen willen beter zijn dan andere mannen 

om indruk te maken op elkaar en natuurlijk op vrouwen. Die dynamiek is bij 

jonge mannen het sterkst maar verdwijnt onder mannen nooit helemaal. Wie 
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voetbalteams goed observeert (amateur of profs) kan in de lichaamstaal de 

verschillende rangordes herkennen. In groepen mannen die samen sporten, 

drinken of samenwerken is er al snel een rangorde. Ook onder opgeleide 

mannen, zoals schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en zelfs onder imams, 

priesters en dominees is er ook een voortdurende dynamiek om uit te maken 

‘wie beter is’. Uiteindelijk maakt vaststellen van de rangorde discipline, 

orde en stabiliteit mogelijk. Eergevoel en trots zijn dus verbonden met de 

biologische wortels van mannen en wordt per cultuur anders gesocialiseerd. 

En eergevoel kun je niet zomaar wegpoetsen. Identiteitsbeleving is namelijk 

nauw verbonden met trots en eergevoel.

In de Nederlandse cultuur is mannelijke rivaliteit en vechtlust historisch 

gezien behoorlijk gepacificeerd. Dat heeft ons een effectief poldermodel 

opgeleverd. Maar Turkse, Molukse, Antilliaanse en Marokkaanse jongens 

komen uit culturen waar mannelijkheid en trots nauw met elkaar verweven 

zijn en naar buiten getoond dienen te worden. Zeker als je familie of je 

land beledigd wordt. Bij Aziatische culturen is mannelijkheid en trots meer 

naar binnen gericht. Mannen met Afrikaanse wortels hebben een mix 

van Aziatische en mediterrane vormen van eergevoel en trots. Het gaat 

om innerlijke beschaving. Wanneer nu jonge mannen met een extraverte 

culturele achtergrond door andere Nederlandse jongens worden uitgedaagd 

en beledigd, ontstaat een vreemde en explosieve mix. Autochtone jonge 

mannen voelen zich minder snel beledigd als je iets zegt over Nederland 

of de streek waar ze uitkomen. Dus zeggen zij in rivaliserende situaties 

makkelijker iets wat mannen uit de genoemde expliciet ‘trotse’ culturen 

dieper raakt. (van Bekkum 2006)

Autochtone Nederlanders zijn historisch minder trots op hun nationale 

identiteit (zie RMO, 1999). Daarbij komt dat zij de meerderheid vormen en de 

jongens uit migrantenfamilies de minderheid. Die zijn dus al snel lager in de 

pikorde en dat pikken zij niet. Want zij voelen zich gelijkwaardig aan andere 

Nederlanders. Ziehier de potentiële lont in vele kruitvaten. Eergevoel en trots 

zijn verantwoordelijk voor een complex aan relationele gedragspatronen 

onder jongens mannen. Zeker wanneer het om nationale, religieuze, regionale 

en etnische loyaliteiten gaat (zie Nisbett & Cohen, 1996). 



Culturen van handwerkers
Metaaltechniek is heel anders dan houtbewerking, maar ook anders dan 

installatietechniek. Elke techniek kent zijn eigen cultuur van mensen, gedragingen 

en tradities, bepaald door het materiaal, de mogelijkheden en het gereedschap. 

Als je in een houtwerkplaats of onder timmerlieden bent, is dit anders dan onder 

metaalbewerkers, verwarmingsmonteurs of elektriciens. Bij metaal zijn er grofweg 

drie gebieden: Het eerst gebied is dat van het fijne handwerk, zoals de grendel waar 

Kalid aan werkte. Het tweede gebied is het machinale werk met draai-, schaaf-, 

en freesbanken. Hiermee haal je materiaal weg tot de juiste vorm is bereikt. De 

tandwielen in machines en auto’s worden op draai- en freesbanken gemaakt. 

Het derde gebied is constructiewerk: hekken, trappen, roosters, rookkanalen en 

staalconstructies voor bouwwerken. Wanneer Kalid aan het grovere werk begint, 

waarbij ook laswerk hoort, zie je hem opleven. Werken met ‘vuur’, een gave laskap 

op je hoofd, en leren omgaan met een duur lasapparaat waarmee je ijzer kunt 

smelten en onbreekbaar aan elkaar kunt maken, dat ís het wel! Ook belangrijk voor 

Kalid: snel resultaat. Twee stukken ijzer, even lassen en het zit aan elkaar. Hij blijkt 

gevoel voor TIG-lassen te hebben en heeft het naar zijn zin. (Met TIG-lassen kunnen 

hoogwaardige lasverbindingen worden gemaakt.)

Samenwerken
Kalid krijgt de opdracht om met een oudere jongen veertig sokkels te maken waarin 

houten schuttingpalen passen. De basis van elke sokkel is een grondplaat met vier 

gaten die op het beton kan worden geschroefd. Hierop wordt een vierkante korte 

huls gelast, waar de paal ingezet kan worden. Onder aan de huls zitten kleine 

inkepingen waardoor langs de palen druipend regenwater kan wegvloeien. (zie foto) 

Eerst moeten ze plaat van drie millimeter dikte uitzoeken en bedenken hoe daar zo 

voordelig mogelijk vierkanten uitgeknipt kunnen worden. Kalid heeft de neiging het 

alleen te doen, om te laten zien hoe goed en snel hij is. 
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Ferry komt twee keer langs om te zeggen dat het een echte samenwerkoefening 

is. Hij legt ook uit waarom dit belangrijk is. Waar Kalid ook gaat werken, hij zal 

altijd met anderen moeten samenwerken om waardevol te zijn voor zijn baas en 

productie en kwaliteit te kunnen leveren. Nu Kalid ziet dat hij ‘echt werk’ mag en 

kan doen, neemt zijn motivatie toe. De grendel was leuk, maar daar zat niemand op 

te wachten. Met deze sokkels ligt dit anders. Hij ziet de mensen voor zich die ‘zijn’ 

sokkels gebruiken om een schutting in hun achtertuin te maken. Dit geeft hem het 

gevoel iets te betekenen. Hij snapt dat samenwerken onontbeerlijk is om werk te 

krijgen. Dit helpt hem uit het egocentristisch patroon te komen waarom alles bij 

hem draaide.

Autonoom leerproces
Kalid heeft bij aanvang van zijn traject nog onvoldoende ‘greep op zijn testosteron’. 

Het is niet voor niets dat hij ‘stuitert’ en dolt. Geleidelijk leert hij zijn mannelijke 

energie te richten en te bundelen. In het metaalprogramma volbrengt hij belangrijke 

ontwikkelingstaken. Stoer, lichamelijk zwaar en uitdagend werk dat kennis en 

vaardigheden vereist, past bij hem. Na zes maanden alleen en met anderen allerlei 

oefeningen en werkzaamheden te hebben gedaan, begint Kalid zijn eigen vorm te 

vinden. Zijn groeiend vakmanschap geeft hem meer zelfvertrouwen en hij wordt 



rustiger. Wat bij alle succesvolle trajecten gebeurt, overkomt ook Kalid. Hij vindt zijn 

eigen drive in het leerproces. Iets in hem zorgt ervoor dat de hobbels en drempels die 

hij in het werk ontmoet zelf kan overwinnen. Hiermee houdt hij zijn eigen leerproces 

op gang. Dit is misschien wel de belangrijkste competentie in de huidige dynamische 

kenniseconomie. Zijn interne motivatie is zo sterk dat externe motivatie minder 

nodig blijkt. 

Kalid blijkt nog meer prettige kanten te hebben: Hij denkt mee over wat er in de 

werkplaats nodig is. Hij vervangt op eigen initiatief een leeg zeepreservoir, nadat hij 

heeft gezien hoe dit moet. Hij ruimt zonder het hem te hoeven vragen rommel op die 

is blijven liggen. Na negen maanden heeft Kalid zijn wilde paard zover getemd dat 

hij in de meeste stresssituaties greep heeft op zijn eigen gedrag. 

Een kritische stage-ervaring
Net als alle deelnemers gaat ook Kalid op stage. Hij gaat acht weken tegen stageloon 

werken bij een constructiebedrijf in De Bilt. Hij is met Ferry op bezoek geweest 

nadat de bemiddelingsadviseur van Werkartaal deze stageplek voor hem heeft 

gevonden. Hij gaat meelopen in de werkplaats en indien haalbaar mee op karwei 

om een staalconstructie op de bouwplaats op te richten. Na drie weken krijgt zijn 

trajectbegeleider Nardy een telefoontje van Kalid. Hij is al een dag thuis van zijn 

werk en wil stoppen. Er gaat een schok door Werkartaal: dit komt onverwacht. Nardy 

vraagt hem de volgende dag om vier uur te komen praten. Hans, Ferry en Nardy 

zijn bij het gesprek. Nardy heeft de leiding en vraagt hem wat er aan de hand is. 

Het huilen staat Kalid nader dan het lachen. Hij is ook kwaad. Hij komt moeilijk 

uit zijn woorden. De afgelopen week was hij op karwei. Het is een mooie klus: met 

twee collega’s een staalskelet van een kleine hal opbouwen die ze eerst hebben 

klaargemaakt in de werkplaats. Bij de bouwvakkers zitten twee van die ‘...zakken’, 

vertelt Kalid. Die zeiken hem af. De anderen zijn oké. Als die twee langs lopen roepen 

ze: ‘Hé, kut-Marokkaan!’ en ‘Wat doe je hier, stommeling!’. Ook in de pauze krijgt hij, 

samen met een zwarte jongen die bouwvakker is, rotopmerkingen naar zijn hoofd. 

Dit is hem te veel geworden. Hij is één keer in woede uitgebarsten en heeft die twee 

verrot gescholden. Ze lachten hem in zijn gezicht uit. Hij weet van vroeger dat hij 

op zulke momenten gevaarlijk wordt. Als zoiets nog een keer zou gebeuren, wist 

hij van zichzelf niet of hij zich zou kunnen beheersen. Op het werk deed niemand 

wat aan de situatie en zelf wist hij niet hoe het verder moest. Hij kon op zijn werk 

niemand vertellen dat hij vastliep. Hij voelde zich echt ellendig en daarom was hij 

thuisgebleven.
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Ilona belt de werkgever, die bij een monteur nagaat of Kalids verhaal klopt. De monteur 

bevestigt Kalids verhaal. Hans en Ilona spreken af om de volgende dag samen met 

de werkgever, op de bouwplaats met de opzichter en de uitvoerders te gaan praten. 

De opzichter vertelt dat hij zich niet prettig voelt in deze situatie en de uitvoerders 

melden dat zij weten dat er twee racistische bouwvakkers in de ploeg zitten. De maat 

is vol en de twee bouwvakkers krijgen een laatste waarschuwing: gedragen ze zich 

niet, dan kunnen zij vertrekken. Als Kalid dit hoort is hij blij, maar ook nog onzeker 

over hoe het op de bouwplaats verder zal gaan. De bemiddelingsadviseur belt Kalid 

nog eens met de boodschap dat hij hem direct kan bellen als er weer problemen zijn. 

Kalid gaat ‘s maandags weer aan het werk. Aan het einde van de week belt hij Ilona 

dat het goed is gegaan en dat ‘die twee’ hem met rust laten. Kalid maakt de stage 

af en krijgt het certificaat metaaltechniek constructiewerk. Hij zoekt werk en Hans 

weet een constructiewerkplaats in Vleuten waar hij op proef kan beginnen. Na een 

half jaar wordt hij daar in vaste dienst genomen. 

Imago
Behalve dat hij zelf nog onzeker is, heeft Kalid ook te maken met het slechte imago 

van Marokkaanse jongens. Bij Werkartaal hebben zij veel ‘Kalids’ begeleid: soms wat 

ouder, soms wat rustiger, soms wat moeilijker. Vrijwel altijd lukt het de medewerkers 

de aansluiting met hen te vinden en vrijwel steeds maken de jongens vorderingen. Af 

en toe lukt het niet. Bijvoorbeeld als de druk van de familie waarvan ook de vader en 

andere broers niet werken te groot is. Ook de verleiding van de peergroup kan te groot 

zijn. Verkeerde vrienden kunnen de deelnemer in nietsdoen en criminele activiteiten 

meetrekken. Marokkaanse jongens met een Berberachtergrond zijn trots en hebben 

een sterk eergevoel. Ze hebben moeite met gezichtverlies, ervaren snel iets als krenking 

van hun mannelijkheid. Daar kun je als instelling, docent of begeleider schamper over 

doen, maar een cultuur zit diep en het duurt generaties om die los te laten. Autochtone 

Nederlanders lijken minder last te hebben van eergevoel en gezichtsverlies, maar wie 

de peergroups van de straat uit eigen ervaring kent, weet beter.

Volwassen worden voor jongens
In de periode van de volwassenwording draait veel om de jongeren zelf. Het is 

een levensfase waarin ze veel energie hebben, veel plezier willen maken en veel 

kunnen leren. In alle culturen is deze periode, hoe kort of lang ook, een tijd van 

experimenteren en zoeken naar grenzen om te ontdekken wie je bent (Van Bekkum, 

2001, 2002). ‘Volwassen worden – het doormaken van puberteit en adolescentie 

– vraagt om een ‘moratorium’, een periode van weinig verantwoordelijkheden, 

nodig om je eigen vorm te vinden’ (Erikson, 1964). In die tijd zijn jongeren extra 



kwetsbaar omdat zij de veilige geborgenheid van de kinderwereld moeten verlaten, 

op weg naar een volwassen persoonlijkheid. Vanuit een pedagogisch-psychologisch 

perspectief hebben zij een aantal belangrijke ontwikkelingstaken (zie ook Spanjaard 

& Slot, 2000). De jongeren staan voor de taak een eigen volwassen vorm te vinden 

op de terreinen van relatie en gezin, gezondheid en uiterlijk, vrije tijd, intimiteit 

en seksualiteit, onderwijs en werk, sociale contacten en autoriteit. Volwassen 

worden maakt jongens nog kwetsbaarder dan meisjes. Aan het begin van hun 

puberteit – tussen hun elfde en vijftiende levensjaar – neemt het geslachtshormoon 

testosteron in het bloed van jongens explosief toe, naar achthonderd procent aan 

het oorspronkelijke peil. Door dit mannelijke geslachthormoon doen zich allerlei 

lichamelijke en biologische veranderingen voor waarop zij weinig greep hebben. 

In het leven van meisjes verandert de start van de menstruatiecyclus ook veel. 

De hiermee gepaard gaande toename van het geslachtshormoon oestrogeen heeft 

echter een minder ingrijpende invloed op hun ontwikkeling (Delfos, 2003). Ook de 

eisen van de volwassen wereld hebben indringende invloed op de ontwikkeling van 

jongens (Woltering, 1995; Ykema, 2002). Ykema geeft trainingen aan jongens. Hierin 

noemt hij het leren omgaan met het testosteron ‘hun wilde paard leren temmen’. 

Deze taal sluit goed aan bij de belevingswereld van de jongens. Het temmen van het 

wilde paard is een nauwkeurig en precair proces. 

Bij ongeschoolde arbeid bestaat het werk meestal uit eenvoudige motorische, 

lichamelijke patronen. Bij ambachtelijk werk, zoals dat wat deelnemers bij Werkartaal 

doen, dient de energie gekanaliseerd te worden in complexe motorische patronen, 

die alleen effect hebben wanneer ze gepaard gaan met complexe cognitieve en 

sociale intelligentie. Enkele domeinen daarvan zijn: een tekening lezen en technisch 

rekenen, het werkproces overzien en voorbereiden, de risico’s van fouten en gevaar 

inschatten en minimaliseren, en intensief communiceren met collega’s van wie men 

voor veiligheid en goed werk afhankelijk is.

Migratie en stapeling van kwetsbaarheden

Het is niet goed te praten dat een jongen als Kalid het criminele pad is opgegaan. 

Wel is het gelet op de stapeling van kwetsbaarheden in zijn leven evenmin vreemd 

dat hij ontspoorde. Voor jongens wier vader weinig aanzien heeft of in de WAO zit, is 

het, zo blijkt uit onderzoek, moeilijker om de overgang naar volwassenheid zonder 

kleerscheuren door te maken.

Alle jongens zijn tijdens het proces van volwassenwording kwetsbaar, en allemaal 

hebben ze het nodig hun grenzen op te zoeken om zich tot een gezonde persoonlijkheid 

te kunnen ontwikkelen. Jongens met een migratie- of vluchtachtergrond zijn echter extra 
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kwetsbaar. De gevolgen van de migratie en het vluchten belasten de volwassenwording. 

Deze jongeren moeten steeds schakelen tussen twee moeilijk overbrugbare werelden: 

die van thuis, en die van de straat, vrije tijd, school en werk. Wie weinig steun van thuis 

krijgt, heeft het nog moeilijker en wie regelmatig racisme en discriminatie meemaakt, 

raakt beschadigd. 

Kalid wist niet hoe hij moest handelen toen hij door de racistische uitingen 

op het werk terechtkwam in een situatie van conflicterende loyaliteiten. Goed 

observerende begeleiders signaleren deze innerlijke conflicten bij de jongeren die 

ze begeleiden. Ze proberen te achterhalen wat het verband is met gebeurtenissen 

in de buitenwereld. Zo’n verband is er in veel gevallen en vaak is er wat te doen 

aan de oorzaak van het conflict, zodat de jongere weer verder kan groeien. Met een 

positieve houding, sociale steun en een vangnet maken de meeste jongeren zonder 

kleerscheuren en met gebruikmaking van hun talenten en eigenheden de sprong 

naar de grotemensenwereld.

Monica
Monica is een Nederlandse vrouw van 26 jaar. Ze rondde met succes een hogere 

beroepsopleiding tot chemisch laborant en een basisopleiding webdesign af. 

In beide beroepen heeft ze werkervaring, maar in die arbeidssituaties werkte 

Monica vooral alleen en ze kwam erachter dat ze daardoor steeds somberder 

werd. 

Monica is in haar jeugd mishandeld en slikt antidepressiva. In een relatie 

die twee jaar geleden werd beëindigd, werd zij opnieuw mishandeld. Zij zit 

sinds drie jaar in de WAO en heeft al enkele jaren psychotherapeutische 

hulp. Ze voelt zich gestaag beter. Monica wil graag weer betaald werk en 

is daarvoor sterk gemotiveerd. Zij heeft af en toe nog angstaanvallen en 

gebruikt hiertegen medicatie. Bij intensiever contact in werksituaties, vooral 

met extraverte mannen, neemt de kans op een angstaanval toe. Monica zoekt 

naar een beroep waarin zij met anderen samenwerkt en tastbare producten 

kan maken. Het reïntegratiebedrijf Henstra & Husmans uit Almere zocht 

voor haar een leerwerkplek en vond die bij Werkartaal. Monica wil iets met 

haar handen en heeft interesse voor houtbewerking.

In maart vindt het eerste gesprek bij Werkartaal plaats tussen Monica, Esther 

(de begeleidster van het reïntegratiebedrijf), en Ilona, de trajectbegeleidster 

van Werkartaal. Het gesprek verloopt goed, omdat Monica al een redelijk 

duidelijk beeld heeft van wat zij wil. Zij kent een houtwerkplaats in haar 

geboortestad waar tien mensen werken en waar ze terechtkan als zij de 

basisopleiding houtbewerking met succes heeft gevolgd. Het traject kan pas 



starten wanneer UWV/GAK (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen; 

Gemeenschappelijk Administratiekantoor) goedkeuring geeft hiervoor geeft. 

Esther zal vaart zetten achter de behandeling van de al ingediende aanvraag. 

Binnen de basisopleiding houtbewerking bij Werkartaal zijn omgaan met 

angstaanvallen in werksituaties en omgaan met periodes van depressieve 

gevoelens, belangrijke leerpunten voor Monica.

Begin mei belt Esther op dat de goedkeuring binnen is en op 15 mei 

start Monica haar traject bij Werkartaal. Haar introductie en oriëntatie 

verlopen zonder bijzonderheden. Zij komt vier ochtenden per week. Het 

reïntegratiebedrijf spreekt met Monica en Werkartaal de dagbesteding voor 

de rest van de week af. Monica begeleidt op vrijdagmiddag als vrijwilligster 

in een wijkcentrum vrouwen die met computers willen leren werken. Zij gaat 

van één keer naar twee keer per week sporten in de middag. Hiermee heeft 

zij sinds enkele jaren weer een vrij volle week ter voorbereiding op een baan. 

Het werkt tegelijkertijd als preventie tegen depressieve periodes.

Sterke en zwakke kanten
Tussen Henk (haar begeleider houtbewerking) en Monica groeit het contact 

en het vertrouwen. Henk is een rustige ambachtsman van 38 jaar die in het 

timmervak en de meubelmakerij zijn sporen heeft verdiend. Hij werkt nu acht 

jaar bij Werkartaal en heeft een goed evenwicht ontwikkeld tussen het aansluiten 

bij leerdrempels van deelnemers en de externe belasting van een eventuele 

arbeidstoeleiding. 

Hoewel Monica weinig ervaring heeft met houtbewerking, verlopen de basisoefeningen, 

zoals tekeningen lezen, aftekenen, zagen, boren, raspen en schaven, voorspoedig. 

Al snel worden voor Henk de sterke en zwakke kanten van Monica zichtbaar. Zij is 

zorgvuldig en erg precies, terwijl zij ook qua werktempo stevige eisen aan zichzelf 

stelt. Zij doorloopt langzaam maar zeker alle oefeningen, technieken en uitdagingen 

die Henk aan haar voorlegt. Dit doet zij gedegen en ze levert producten van hoge 

kwaliteit af. Haar tempo is echter laag. Dit komt af en toe aan de orde en zij ziet 

het zelf ook. Henk beschermt haar door duidelijk te zeggen dat het tempo nu niet 

telt. Het gaat er nu om dat ze leert omgaan met, en kennis krijgt van materiaal en 

gereedschap, ambachtelijk leert meten en rekenen, zich bepaalde technieken eigen 

maakt en ambachtelijk ruimtelijk inzicht ontwikkelt. Deze leerdomeinen vormen 

samen echter nog geen vakmanschap: Monica is pas een vakvrouw wanneer zij deze 

domeinen inventief en flexibel kan combineren bij het maken van ambachtelijke 

producten. Zij gaat gedurende een periode van drie maanden oefenen om de 
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spanning tussen haar milde neiging tot perfectie en tempo, tussen kwaliteit en 

productie te leren hanteren.   

‘Koude’ en ‘warme’ begeleiders 
Monica is een bewonderenswaardige vrouw: in haar jeugd is haar basisvertrouwen 

geschaad, waarmee haar autonome leervermogen deels is geblokkeerd, maar ze wil 

dolgraag blijven leren. 

Leren leren is in feite het levend houden van het kindeigen autonome leren. Elke 

baby en elk kind leert autonoom in een enorm tempo en op veel niveaus. Een 

vertrouwde omgeving is alles wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. 

Bij veel gezinnen blijkt dat het basisvertrouwen onvoldoende is voor het kind om 

mentaal en motorisch te groeien. Wanneer het kind zich begeeft buiten de sfeer van 

gezin en familie, dient het verinnerlijkte basisvertrouwen voldoende sterk te zijn 

om het autonome leerproces op gang te houden. Nieuwe omgevingen dagen uit, 

maar maken ook onzeker. De socioloog Frans Meijers bestudeert de kwaliteit van 

leeromgevingen. Naast het eigen leerproces is volgens hem de beschikbaarheid van 

een ‘warme’ begeleider of opleider beslissend voor het succes van het leertraject. 

Monica voelt dat Henk liefde voor zijn vak heeft en dat hij werkelijk emotioneel 

betrokken is bij haar zoektocht naar herstel van haar basisvertrouwen. Hiermee 

ontkoppelen zich delen van die blokkades in haar autonome leren. De kracht van een 

ambachtelijke leeromgeving met betrokken begeleiders is dat deze therapeutisch 

kan zijn zonder dat het therapie is. 

Monica lost op eigen houtje problemen in het dagelijks werk op en vraagt alleen hulp 

wanneer zij echt iets nieuws tegenkomt, maar haar zorgvuldigheid blijft haar tempo 

drukken. Na drie maanden spreekt Henk met haar af dat hij haar af en toe aanspoort 

om het werktempo op te voeren. Dit doet hij met het oog op meerdere doelen. Het 

opvoeren van de werkdruk kan veel zichtbaar maken: Hoe is de algemene reactie van 

Monica op stress? Wordt zij onrustig, maakt ze meer fouten, blokkeert ze, of vindt 

ze het hogere tempo juist wel prettig? Hoe staat het met haar autonome leerproces? 

Blijven de vaardigheden en werkhouding onder hogere druk intact? Monica ontdekt 

zo eigenschappen van zichzelf die zij nog niet kent. Het hogere werktempo is ook 

een voorbereiding op de werksituatie in de toekomst: een hoger tempo betekent 

meer productie. 

Uniformering van persoonlijke patronen
Monica’s lichte neiging tot perfectie vertoont een werkpatroon waaraan meerdere 

kanten zitten. Op de eerste plaats hebben alle mensen een eigen tempo waarin zij 

opstaan, zich verzorgen, eten maken en ontbijten. Bij kleine kinderen is dit al zichtbaar. 



Iedereen die kinderen heeft, weet dat. Klassikaal onderwijs en productiewerk in 

loondienst zijn contexten in onze samenleving waar temponormen heersen die veel 

kinderen en volwassenen geweld aandoen. Om niet voor dom uitgemaakt te worden, 

niet uit de boot te vallen of niet ontslagen te worden gaan kinderen en volwassenen 

mee in dat regiem. Dat doet hun eigen leerproces en levenstempo geen goed. Dit 

geldt voor alle mensen. Veel leerlingen en werknemers lijken hier geen last van 

te hebben. Dit beeld verandert echter wanneer we leerproblemen, leerstoornissen 

en arbeidsongeschiktheid zouden onderzoeken vanuit deze spanning tussen 

uniformerende (disciplinerende) en persoonlijke (specifiek eigen) tempopatronen.

Aan Monica’s zorgvuldigheid en nauwgezetheid zit nog een andere kant. Zij is 

seksueel en lichamelijk mishandeld door haar vader. Daarmee is in haar kindertijd 

haar basisvertrouwen diep en permanent geschaad. Hoewel de therapie en de 

behandeling haar goed geholpen hebben, heeft zij die verminking onvoldoende 

plaats kunnen geven in haar loopbaan. In psychotherapeutische termen kan 

men zeggen dat zij het trauma in haar persoonlijk leven en sociale relaties heeft 

verwerkt. In arbeidscontexten lukt dit echter nog niet voldoende. Waarschijnlijk is 

daarom haar carrière als laborant mislukt. Mogelijk zoekt zij via ambachtelijk werk 

meer verbinding met het deel van haar ziel dat nog heel is: Hout is als materiaal 

meer tactiel, zachter om te verwerken. Vrouwelijker, zou je kunnen zeggen, terwijl 

metaal harder en mannelijker is. Haar keuze voor hout beargumenteert zij met 

‘prettig om mee te werken’. Zoals eerder gezegd verschillen ambachtelijke culturen: 

timmerlieden zijn andere mensen dan bouwvakkers en timmerlieden in de bouw 

zijn op hun beurt andere mensen dan medewerkers in een timmerfabriek. Monica’s 

keuze krijgt hiermee betekenis. Deze interpretatie van haar keuze is uiteindelijk pas 

bruikbaar wanneer Monica dit bevestigt en daarbij haar eigen verhaal heeft. 

Loonarbeid en arbeidstoeleiding

Betaald werk levert onmisbare weldadige ervaringen op, zoals geld, erkenning, 

een sociaal netwerk en de belangrijkste: zingeving. Loonarbeid vormt het 

fundament van onze economie, welvaart en veiligheid. Tegelijkertijd heeft 

het grote invloed op leer- en arbeidsmotivatie. Het schept beroepsdilemma’s, 

zoals die waarin de werkende moeders de laatste tien jaar terechtkomen. 

Naast het strakke kantoorregime is ook de manier van doen en denken in 

veel arbeidssituaties moeilijk te verenigen met moeder- en vaderschap. De 

groeiende behoefte om eigen baas te worden en te blijven, zoals bij boeren 

en kleine zelfstandigen, kan men zien als een poging om meer vrijheid te 

scheppen. Het zou nalatig zijn om in een leerwerkplaatsmethodiek voor 

kwetsbare mensen dit aspect van loonarbeid onbelicht te laten. Discussie 

 De werkwijze in beeld  /  57



58  /  Lerend werken, werkend leren

over en kritiek op de disciplinerende druk ter voorbereiding op betaalde 

arbeid (in onderwijs en arbeidstoeleiding) is niet gewenst. Het is een taboe 

omdat het economisch primaat van onze samenleving hiermee geraakt 

wordt. Voor alle duidelijkheid: in alle culturen is disciplinering noodzakelijk 

om de volgende generatie succesvol groot te brengen. Maar buiten de 

landbouw bestond loonarbeid tweehonderd jaar geleden niet of nauwelijks. 

Loonarbeidsdisciplinering is een van de grote verdiensten maar ook een 

grote last in onze beschaving. Het maakte en maakt ons zeer welvarend, 

maar zorgt tevens voor een strak keurslijf voor onze persoonlijke levens 

(zie ook Van Bekkum, 1999b). Deze kijk op arbeid en loonarbeid biedt een 

vruchtbaar perspectief om leer- en arbeidstoeleidingsproblemen bij jongeren 

te ontrafelen. Zij voelen deze disciplineringsdruk en gaan zich verzetten 

wanneer daar geen logisch verhaal bij wordt verteld. Dit taboe dient geslecht 

te worden, want arbeid is een eigenaardig medicijn (zie Achterhuis, 1984).

Werkklimaat
De ervaring van Monica maakt andere onderdelen van het werkklimaat en de 

methodiek zichtbaar. Zij heeft net als de meeste andere vrouwelijke deelnemers 

bij Werkartaal meer tijd nodig dan de mannen om te wennen in deze nieuwe 

omgeving. Ambachtelijk handwerk is traditioneel een domein van mannen. Ook 

in de werkplaatsen van Werkartaal zijn het de mannen die de toon zetten in de 

gesprekken, grappen, grollen, het contact en de samenwerking. Werkartaal is niet 

uitgesproken vrouwvriendelijk: de werkplaatsen zijn vooral een mannenomgeving. 

Wel staat respect hoog in het vaandel: wie vervelende of grove opmerkingen maakt 

naar of over vrouwen, krijgt dit direct te horen. Dat merken de vrouwen en dit helpt 

hen vertrouwen te krijgen, waardoor ze sneller en beter leren. 

Nu Monica haar draai heeft gevonden, blijkt zij net als andere vrouwelijke deelnemers, 

beter te presteren dan de gemiddelde mannelijke deelnemer. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat vrouwen die naar Werkartaal komen, voor deze mannenomgeving 

kiezen. Ook willen vrouwen een achterstand op werkgebied inhalen, waardoor ze 

deels een andere motivatie hebben dan mannelijke deelnemers. De vrouwen die het 

traject afmaken, zeggen dat ze naast het respect in de werkplaatsen van Werkartaal 

ook de directheid, no-nonsense en humor van de mannen plezierig vinden.

Monica blijft gezien haar mishandelingsverleden voorzichtig, vooral in het contact 

met mannen. Voor haar zijn de vrouwelijke trajectbegeleiders onmisbaar. Een 

paar keer per week is er even contact en een gesprekje is altijd mogelijk. In de 

voortgangsgesprekken speelt de aanwezigheid van vrouwen voor de vrouwelijke 



deelnemers in deze mannenomgeving een belangrijke rol. De gesprekken vormen 

ook een ijkpunt voor het (vrouwvriendelijk) klimaat van de werkplaatsen van 

Werkartaal.

Het team van Werkartaal is onder de indruk van de specifieke motivatie van 

vrouwelijke deelnemers. Natuurlijk is er veel overlap tussen de motivatie van 

mannen en vrouwen, maar de vrouwen die bij Werkartaal instromen maken gebruik 

van de emancipatie van de afgelopen decennia. Monica is hiervan een duidelijk 

voorbeeld: Zij is gretiger dan mannelijke deelnemers omdat zij in een mannendomein 

mag leren werken en het geheim van handwerk mag ontdekken. Zij geniet van de 

omgeving van mannen waar de regels duidelijk zijn, en floreert erin. Hier toont zich 

de specifieke kracht van de leeromgeving van Werkartaal: heterogeniteit (diversiteit) 

in de deelnemersgroepen.

Monica doorloopt het leertraject bij Henk succesvol en gaat zes maanden stage 

lopen bij een timmerwerkplaats die interieurs op maat maakt. Zij voldoet en ze 

mag er komen werken. Hierbij kan de werkgever gebruik maken van een aflopende 

subsidie totdat Monica een volwaardige kracht is. Monica loopt om de paar weken 

even binnen bij Werkartaal en Henk hoort van haar dat zij plannen heeft om met 

een vervolgopleiding meubelmaken te starten – in overleg met haar baas. 

Drie niveaus in ambachtelijk werken

‘Ambachtelijk werken oftewel integrale arbeid in multiculturele leercontexten 

kan onderscheiden worden in drie ‘lagen’: een functionele (bruikbaar – 

efficiënt), een esthetische (schoonheid) én een symbolische component (welke 

betekenis geef ik deze tafel, dit sieraad?). Het driecomponentenkader voor 

analyse en begeleiding ziet er als volgt uit. Iedereen begint met het maken 

van een voorwerp naar eigen keuze met een functionele component. Als dit 

goed lukt en de maker er plezier aan beleeft, wordt de deelnemer gevraagd 

of hij of zij een esthetische component wil toevoegen aan het voorwerp. Als 

dit lukt kan indien gewenst en geëigend voor die specifieke deelnemer een 

voorwerp met de derde symbolische (betekenisgevende) component gemaakt 

worden. Uit veldwerkonderzoek blijkt dat bijna alle jongeren de eerste en 

twee ‘laag’ goed aankunnen en dat allochtone leerlingen minder moeite 

hebben met de symbolische laag dan (stedelijke) autochtone. Die vinden dat 

maar ‘stom’.’ (Van Bekkum, 1994). 
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Ruud
Ruud is een Nederlandse jongen van achttien jaar, die als zwakbegaafd 

wordt aangemeld. Hij komt uit een Utrechts arbeidersgezin en woont bij zijn 

ouders. Zij steunen zijn streven naar zelfstandigheid. Ruud heeft met succes 

een opleiding aan de praktijkschool afgesloten, maar is nog niet zover dat 

hij naar werk op zoek kan gaan. Hij blijkt goed en graag met hout te werken. 

De zachtheid van het materiaal spreekt hem aan en ook de geur bevalt hem. 

Ruud verricht prima werk met zijn handen en is ambachtelijk intelligent. Hij 

klapt echter dicht als hij merkt dat mensen hem niet respecteren. Dan lijkt 

hij in de ogen van de gemiddelde volwassene dom of zwakbegaafd. 

Orthopedagogische en psychiatrische diagnostische aanduidingen zijn 

in de visie en praktijk van Werkartaal niet productief. Alle mensen zijn 

waardevol vindt Werkartaal, dus ook Ruud. Werkartaal werkt nauw samen 

met zorg- en onderwijsinstellingen waarmee deelnemers contact hebben. 

Deze instellingen gebruiken de diagnostische termen in navolging van hun 

medische, psychiatrische, psychologische en orthopedagogische collega’s. 

De trajectbegeleiders van Werkartaal zijn professioneel vertrouwd met de 

begrippen. Het is hun taak waar nodig samen met opleiders en deelnemers 

aan te geven wat de consequenties van deze beelden zijn voor het leerproces 

en de leeromgeving. In de praktijk van de leerwerkprogramma’s en in de 

begeleidende contexten van Werkartaal bestaan die beelden niet of nauwelijks. 

Het gaat erom wat iemand wél kan en niet wat iemand niet kan.

Bedrijf én school
Ruud wordt aangemeld via de Dijnselburgschool in Zeist. Werkartaal en de 

Dijnselburgschool werken al tien jaar samen en in deze jaren zijn al veel leerlingen 

doorgestroomd naar Werkartaal. Bij het aanmeldingsgesprek zijn naast Ruud, zijn 

trajectbegeleidster Nardy, de opleider houttechniek Henk, en een leerlingbegeleider 

van de Dijnselburgschool aanwezig. Het gesprek duurt niet lang. Ruud wil en gaat 

naar ‘hout’. Nardy legt uit hoe en wanneer Ruud op haar kan terugvallen en dat ook 

het contact met de Dijnselburgschool blijft bestaan. Henk bespreekt met Ruud en 

de leerlingbegeleider het niveau waarop hij kan instromen. Welke technieken en 

vaardigheden heeft hij zich al eigengemaakt? Henk vertelt verder in grote lijnen wat 

het programma inhoudt. Dan begint de rondleiding. ‘Dit lijkt niet op een school’, zegt 

Ruud. ‘Het is een bedrijf én een school’, zegt Henk. ‘We maken ook tuinafscheidingen 

voor particulieren tegen betaling.’ Ruud begint de week daarop en komt vier dagen 

per week. 



Contextuele onzekerheid
Ruuds beginperiode kenmerkt zich door onzekerheid. Het contact met hem verloopt 

niet makkelijk, want alles is nieuw voor hem. De omgeving is minder schools en 

speels dan op de Dijnselburgschool. Rondhangen en kletsen met mededeelnemers 

wordt ontmoedigd, want zo gaat dit in het bedrijfsleven. Ruud begint met een grote 

kandelaar van PDF, een samenperst en verlijmd houtzaagselproduct. (zie foto). In 

dit project zitten meet-, reken- en aftekenoefeningen. Hij krijgt een tekening van 

Henk waarop in een schaal van één op twee de kandelaar is getekend; alle maten 

zijn aangegeven. Ruud heeft moeite met rekenen. Henk legt uit hoe de kandelaar 

in elkaar zit en welke maten van belang zijn. Henk vraagt Ruud of hij het begrepen 

heeft. Ruud blijft stil en in zichzelf gekeerd. Het lukt hem niet te herhalen wat Henk 

heeft gezegd. Henk krijgt geen hoogte van hem en grijpt terug op een ambachtelijk 

principe. Hij zegt tegen Ruud: ‘Daar op die tafel staan een aantal voorbeelden van 

de kandelaar. Zoek de mooiste uit en gebruik die als mal om op de PDF-plaat jouw 

kandelaar af te tekenen.’ Hier fleurt Ruud van op. Hij zoekt een donkerbruin gelakte 

kandelaar uit. Blijkbaar is rekenen voor Ruud een gevoelig punt en klapt hij daarom 

dicht. Misschien kan er later op een andere manier naar zijn rekenvaardigheid 

gekeken worden.
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Ambachtelijke totaalbeleving
Bij het aftekenen krijgt Ruud een opdracht. Hij moet de kandelaar aftekenen met zo 

weinig mogelijk materiaalverlies. Hoe doe je dat? Leg de voorbeeldkandelaar ergens 

neer waar je weinig materiaal verliest. Ruud legt de kandelaar aan de rand van de 

plaat, maar niet helemaal. Er is nog vijf centimeter over. Henk zegt niets en Ruud 

tekent af. Dat gaat op deze manier prima. Henk pakt een decoupeerzaag en een 

oud stuk plaat. Hij legt uit hoe je de machine aan- en uitzet. Dan trekt hij met zijn 

potlood een gebogen lijn op de plaat. Henk doet voor hoe je de machine vasthoudt, 

draait en vooruitdrukt. Henk geeft de machine aan Ruud en laat hem de machine 

een paar keer uit en weer aan doen. Het maakt een hoop lawaai en Ruud schrikt 

een beetje, maar lijkt het ook spannend te vinden. Hij zegt: ‘Als ik het maar niet 

verkeerd doe...’ Henk antwoordt: ‘Je doet het niet verkeerd, durf maar.’ Dan zet Ruud 

de decoupeerzaag op de rand waar de lijn begint. Zijn handen voor en achter op de 

machine, zijn armen, en het hele lichaam van Ruud verbinden zich met de machine: 

hij lijkt even een ander mens te worden. Hij durft maar heel langzaam te gaan, maar 

motorisch gaat het prachtig. Hij controleert de machine en laat hem doen wat hij wil. 

Het stuk plaat is mooi op de lijn afgezaagd. Dan tekent Henk een nieuwe, getande 

lijn die lijkt op de kandelaarvorm. Dit is anders. Je kunt niet in één ruk doorzagen, 

maar moet de zaag steeds stoppen en op een andere plek weer inzagen. Nadat Ruud 

het een aantal keer heeft geprobeerd, zegt Henk: ‘Nu wordt het spannend, Ruud. Nu 

zaag je je eigen kandelaar uit.’ Ruud is onzeker en kijkt Henk aan. ‘Durf maar’, zegt 

Henk, ‘als het misgaat beginnen we opnieuw.’ Dit maakt Ruud rustiger. Hij begint te 

zagen aan de bovenkant en werkt naar de zijkant en naar beneden. Hij werkt rustig 

en geniet ervan het materiaal naar zijn hand te zetten. Het krijgt de vorm die hij wil 

en Ruud raakt in zijn element. 

Hier zien we iemand bij wie de ambachtelijke impuls aangeboord is. Ruud is 

in een ambachtelijke ervaring terechtgekomen en daarmee in een prettige 

gemoedstoestand. 

Er zijn duizenden soorten ambachtelijke ervaringen. Alle hebben zij oog-

handcoördinatie en een beoogd resultaat gemeen. Alle zintuigen van Ruud worden 

aangesproken. De activiteit zelf spreekt al zijn zintuigen aan en verbinden die ook: 

de geur van de machine in zijn neus en het verzaagde PDF, zijn ogen die meer dingen 

tegelijk in de gaten moeten houden, het geluid van de machine in zijn oren, het trillen 

van de machine in zijn handen, en zijn benen die stevig op de grond moeten staan, 

omdat hij anders de machine niet in de gewenste richting kan sturen. De combinatie 

van motorische (hand)vaardigheden, de vorm van de kandelaar die langzaam ontstaat, 

en het gebruik van gereedschap, dragen bij aan de totaalbeleving. Indien motivatie en 

plezier aanwezig zijn, is dit een kwalitatief hoogwaardige menselijke ervaring. Het 



gegeven dat handwerk zo’n ervaring kan opleveren, wordt niet onderkend of erkend. 

Handwerk heeft in onze samenleving last van negatieve beeldvorming. Ten onrechte. 

Het geheim van handwerk

Oefeningen in de oog-handcoördinatie zijn belangrijk voor het overwinnen 

van leerdrempels en ontwikkelingsstoornissen. In het werk van Willemien 

Bladergroen (1966) – in de jaren vijftig en zestig hoogleraar pedagogiek in 

Groningen – spelen motorische bewegings- en coördinatiepatronen een 

fundamentele rol in het diagnosticeren en opheffen van leerblokkades bij 

kinderen. Een specifieke vertrouwenwekkende (niet-individuele) omgeving 

was daarin volgens haar onmisbaar. Bladergroen bouwt in haar werk voort 

op de Russische leerpsychologie waarin oog-handcoördinatieoefeningen een 

belangrijke rol speelden (Van Parreren, 1988).Die benadering is bijna geheel 

verlaten en grotendeels vervangen door psychologische testen, cognitieve 

benaderingen en psychotherapeutische technieken. Bij veel jeugd- en 

kinderartsen is deze body of knowledge uit de vorige eeuw gelukkig nog 

latent aanwezig en in gebruik (Njiokiktjien, 1996). Bij het behandelen van 

leerstremmingen bij (jong)volwassenen is deze benadering echter zeldzaam. 

Ambachtelijk handwerk en ambachtelijk leren sluiten aan bij de beschreven 

leerpsychologische uitgangspunten. Mogelijk zit het geheim van de smid bij 

het leren leren volgens het sociaal constructivisme in de combinatie van 

oog-handcoördinatie en het maken van een zinvol product dat voor anderen 

betekenis heeft. 

Flow
Alle lichaamsbeweging doet mensen goed; meer zelfs dan we geneigd zijn te 

denken. Bij joggen, marathon lopen en andere duursporten maakt het lichaam na 

verloop van tijd stoffen aan die een gelukzalig gevoel geven. Dagelijks hardlopen 

wordt in de psychiatrie gebruikt als een goede preventie tegen bepaalde vormen 

van depressiviteit. De Hongaars-Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi 

(1999) heeft via onderzoek het fenomeen flow ontdekt in menselijke activiteit en 

beweging. Hij gaat ervan uit dat niet al ons ‘doen’ door externe motivatie wordt 

bepaald. Mensen doen veel dingen die hun op het oog niets opleveren. Ze spelen, 

klauteren, wandelen en zijn creatief bezig. Bij veel bezigheden is niet een naar buiten 

gericht doel bepalend, maar een innerlijk, intrinsiek motief, een intrinsieke beloning 

(Gaab, 2001). Deze motivatie kan niet anders dan in de bezigheid zelf liggen, in de 

manier waarop je dingen doet. Wanneer de activiteit bepaalde kwaliteiten bezit kan 
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deze leiden tot een flow, tot een beleving waarin handeling en bewustzijn volledige 

versmelten. Ieder mens zoekt in actieve sport, in creatief bezig zijn, in hobby’s of 

in ambacht, dit weldadige gevoel van tijdelijk samenvloeien. Het kost altijd weer 

moeite om erin te komen en je kunt het niet afdwingen, maar het komt als je op de 

juiste manier aan het werk gaat. Dansers, golfers en andere sporters noemen het 

tegenwoordig ook ‘in de zone’ zijn. Flow wordt vaak beleefd in dans, bij schaken, of 

bij het schrijven van een gedicht of artikel. De auteur beleefde het geregeld bij het 

schrijven van dit boek. In publicaties spreken mensen als Freud, Piaget en Maslow 

van lustprincipe, spelassimilatie, piekervaring en Funktionslust. Csikszentmihalyi 

verbindt deze concepten en laat in zijn analyse zien dat in flow de grenzen tussen 

subject en object tijdelijk verdwijnen. Ruud is even zijn machine en zijn kandelaar. 

Weg en doel worden één geheel. De tijd verdwijnt (Van Bekkum, 1999a). Niemand 

ervaart flow echter vanzelf. Ook Ruud niet. Elke keer moet ook hij ervoor werken 

om ‘erin’ te komen. Maar dat hij bij het decoupeerzagen in flow raakt, biedt kansen, 

want in flow zit veel (intrinsieke) motivatie verborgen: een ervaring met flow wil je 

opnieuw beleven. 

Eigen werkdomein
Gaandeweg wordt het Henk duidelijk dat Ruuds arbeidzame leven nog vaak bestaat 

in gevoelens van onmacht en minderwaardigheid. Hij moet een wal opwerpen tegen 

de buitenwereld waarvan hij voortdurend voelt en hoort dat hij als ‘zwakbegaafde’ 

niet deugt. Vaak trekt Ruud zich in zichzelf terug, want irritatie en boosheid roepen 

nog meer reactie op uit de buitenwereld. Ruud wil zich goed voelen, net als alle 

andere jongeren en volwassenen. Hoewel hij nog een lange weg te gaan heeft, is ook 

de basis voor een succesvol traject bij Werkartaal aanwezig. Henk en Ruud voelen 

van elkaar dat zij elkaar nodig hebben om zich geregeld goed te voelen. Ruud begint 

ook te voelen dat hij met Henk, in Werkartaal een vorm kan vinden om waardevol te 

zijn voor zichzelf en voor anderen.

Stap voor stap ontwikkelt Ruud een eigen werkdomein in ambachtelijk werken. 

Geregeld ervaart hij flow, wat hem helpt de moeilijke momenten en perioden door 

te komen. Het rekenen blijft hem veel moeite kosten. Daarom bereidt Henk de 

oefeningen en het werk zo voor dat Ruud die blokkade niet tegenkomt. Ruud blijkt 

prima series halffabrikaten te kunnen maken. Niet te grote aantallen, want dan 

ontstaat sleur en verveling, maar series van vijftig tot honderd kan hij wel aan: 

stoelpoten, delen van pallets, regels voor de tuinafscheiding enzovoort.



Volwaardig werk
In de zestiende maand, kort voor het beëindigen van zijn traject, nodigt trajectbegeleidster 

Nardy Ruuds’ ouders en de leerlingbegeleider van de Dijnselburgschool uit voor een 

voortgangsgesprek. Ruud heeft de mogelijkheden van Werkartaal volledig benut en 

kan een behoorlijk aantal taken zelfstandig uitvoeren. Dit vraagt enige voorbereiding 

en begeleiding van Henk, maar dan kan Ruud lange tijd goed alleen of samen met 

anderen werken. Als de omgeving Ruud kent en respecteert, dan voelt hij zich 

goed en werkt hij prima. Als dit niet het geval is, klapt hij dicht en vermindert zijn 

zelfstandigheid. Ruud begrijpt zijn situatie en wil graag ergens werken waar hij nodig 

is en nuttig kan zijn. Er wordt gezocht naar een detachering via de sociale werkplaats. 

Deze heeft contacten met bedrijven waar Ruud met duidelijke afspraken kan gaan 

werken. De kosten voor de werkgever zijn beperkt terwijl Ruud toch volwaardig werk 

kan verrichten. 

Er worden afspraken gemaakt en Ruud sluit zijn traject bij Werkartaal met een goed 

en duidelijk certificaat af. Hij gaat eerst vier weken werken in de sociale werkplaats 

om zijn mogelijkheden goed in te schatten. Werkartaal houdt de vinger aan de 

pols en Ruud komt elke week een uurtje binnenlopen bij Henk. Dan wordt een 

timmerwerkplaats gevonden waar Ruud met een oudere werknemer kan meelopen 

in een meubelfabriek. Hij maakt daar series onderdelen voor allerlei meubels en 

geeft aan dat hij zeer tevreden is: hij heeft geregeld flow in zijn werk.

Sterke kanten bevestigen
Ruud heeft geluk. Werkartaal bood hem een kader waarin zijn sterkte kanten 

werden bevestigd en gestimuleerd en niet zijn zwakte werd benadrukt. De 

ambachtelijke methodiek biedt prima leermogelijkheden voor deelnemers die als 

zwakbegaafd worden aangeduid. Dit was ook in de eerste helft van de vorige eeuw 

al bekend, want de praktijk was bepalend en niet de school of de intelligentietest. 

De laatste jaren geven praktijkscholen deze fakkel door. De Dijnselburgschool in 

Zeist, waarvan Werkartaal geregeld leerlingen overneemt, is een voorbeeld van 

zo’n praktijkschool. De grote nadruk van de afgelopen decennia op het cognitieve, 

rationele, klassikale leren via lezen en schrijven in het reguliere onderwijs, sluit 

zwakbegaafde kinderen uit. 

Er bestaat weinig onderzoek naar de potentie van ambachtelijk leren. Zulk onderzoek 

zou de effectiviteit ervan voor uitvallende leerlingen uit het beroepsonderwijs kunnen 

aantonen. Ambachtelijk leren heeft namelijk ruime overlap met ervaringsleren en 

projectmatig leren, en is een oeroude vorm van probleemgestuurd leren. Antropologisch 

(cultuurvergelijkend) en historisch gezien, was leren door te doen, door na te doen, door 

te volgen en te imiteren, door dagelijkse problemen op te lossen, de overheersende 
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vorm van cultuuroverdracht. In traditionele en in agrarische samenlevingen is dit nog 

steeds het geval. Het dagelijks leven is de school. 

Marcel 
Marcel is een jongen van twintig jaar met autistische trekken die met moeite de 

mavo heeft afgemaakt. Hij is intelligent en komt uit een middenklassengezin 

uit Driebergen. Zijn schoolloopbaan was niet makkelijk. Marcel vond zijn 

draai op de Dijnselburgschool in Zeist. Met steun van enkele leraren heeft 

hij het gered. Hij heeft geregeld sterke onmachtsgevoelens. Hij begrijpt veel, 

maar kan dit moeilijk sociaal overdragen.

Met zijn kwetsbaarheid lukt het Marcel niet om binnen de reguliere 

arbeidstoeleiding aan werk te komen. Zonder vertrouwensband is met 

Marcel moeilijk contact te krijgen en te behouden. Hij wil liefst een 

‘witteboordenberoep’. Nog belangrijker vindt hij dat hij geaccepteerd wordt 

met zijn eigenheid. Marcel is gebaat bij een werkplek die overzichtelijk is 

en waar duidelijke afspraken bestaan over wat er van hem wordt verwacht. 

Hij wil ook graag afwisseling in het werk. Hij staat open voor persoonlijke 

begeleiding als hij voldoende vertrouwen heeft in de begeleider. Hij voelt zich 

verantwoordelijk voor zijn werk en kan, wanneer aan de randvoorwaarden is 

voldaan, erg productief zijn. Marcel is gretig op zoek naar nieuwe ervaringen 

en wil zich graag verder ontwikkelen. Zijn grootste angst is dat hij ergens 

terechtkomt waar hij de hele dag routinematig werk moet doen. 

Vaste werkplek en eigen gereedschap
Marcel start met een voortraject waarbij hij in acht weken vier programma’s naar 

keuze kan volgen. In de zesde week merkt trajectbegeleidster Ilona als zij door 

de fietswerkplaats loopt dat Marcel iets kwijt wil. Er volgt een voortgangsgesprek. 

Marcel zegt dat hij metaal moeilijk vindt: ‘Als je een fout maakt bij metaalbewerking 

kan je dat vaak niet meer goedmaken.’ Bij installatietechniek moest hij met anderen 

samenwerken en dat kost hem te veel energie. Met hout werken is voor hem niet 

uitdagend genoeg. In het fietsenreparatieprogramma echter, heeft hij veel plezier 

omdat hij een vaste werkplek heeft met eigen gereedschap. Hij kan goed opschieten 

met Gijs, de opleider. Het werk is overzichtelijk en Marcel vindt dat hij snel resultaat 

ziet van zijn inspanningen. Een band is zo geplakt en de fiets is weer bruikbaar. Het 

lijkt hem minder precies dan metaal. Nog belangrijker is dat fietsen repareren een 

individuele bezigheid is. Dit spreekt Marcel met zijn contactuele kwetsbaarheid aan. 

Gijs heeft ruimte in de fietsenwerkplaats en Marcel kan de volgende dag beginnen.



Nieuwe inzichten in autisme

In het boek Een vreemde wereld schetst de psychologe Martine Delfos een 

omvattend beeld waarin alle aspecten en theorieën van autisme in één 

verklarend model ondergebracht zijn, van het ‘niet begrijpen van grapjes’, 

gebrek aan tijdsbesef, en obsessies, tot de ‘behoefte alles hetzelfde te houden 

en geen veranderingen te accepteren’. Zij introduceert als basisbegrip het 

socioschema. Dit socioschema behelst de bewuste en onbewuste kennis 

van zichzelf, hoe men in de wereld staat en hoe men in relatie tot anderen 

staat. Het boek geeft handvatten voor de behandeling van de verschillende 

aspecten van autisme en voor verbetering van de kwaliteit van leven van 

mensen met een autistische stoornis (Delfos, 2001/2003). 

Fietsen herstellen
Al tien jaar maakt Werkartaal van afgedankte fietsen weer bruikbare rijwielen, vooral 

voor de derde wereld. De leerwerkplaats heeft voor het aanleveren van de fietswrakken 

die hiervoor het basismateriaal vormen een netwerk van contacten. Hierdoor heeft 

de werkplaats in de regio een hergebruikfunctie. Elk jaar worden op deze manier 

vele fietsen op aanvraag geleverd aan Stichting Vraag en Aanbod Internationaal. 

Ook ontwikkelde Werkartaal een transportfiets voor derdewereldlanden, die lokaal 

in kleine werkplaatsen te produceren zijn. Om het ontwerp te testen zijn in 1996 

vijftien van deze fietsen verscheept naar Senegal, voor een coöperatief project 

onder de Diola-bevolking. De fietsen zijn daar nog steeds in gebruik en worden 

tegenwoordig door de plaatselijke fietsenmaker verhuurd aan de lokale bevolking. 

Ook leverde Werkartaal gratis gereedschap en gebruikte machines voor een 

multifunctionele werkplaats waar men nu op kleine schaal deze transportfietsen 

wil gaan produceren. Werkartaal heeft voorts een contract met de Provincie Utrecht 

en enkele andere instellingen voor het onderhoud van dienstfietsen. 

Overzichtelijke werkelijkheid
Marcel weet hoe hij een band moet plakken en een wiel moet verwisselen, 

omdat hij dit thuis af en toe deed. Het vraagt echter wel wat meer vaardigheden 

om fietsenhersteller te worden. Gijs laat Marcel eerst zien hoe belangrijk een 

overzichtelijke en ordelijke werkomgeving is. Die van de fietsenhersteller is klein en 

eenvoudig in vergelijking met die van een hout- of metaalbewerker: een lift om de 

fiets op werkhoogte te kunnen ophangen, een werkbank met bankschroef en laden 

voor speciaal gereedschap, een gereedschapsbord en een blok met kleine laden voor 

onderdelen. In de fietsenwerkplaats zijn vier werkplekken voor reparatie. Marcel 
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krijgt een werkplek in de hoek, een beetje afgezonderd van de anderen. Als begin 

krijgt hij de opdracht om een achteras met terugtraprem te demonteren en weer 

in elkaar te zetten. Omdat Marcel intelligent is, erg precies werkt en onzekerheid 

mijdt, is dit een passende opdracht. Hij organiseert het demontageproces zonder 

hulp prima. Op de werkbank legt hij alle onderdelen in volgorde van demontage 

achter en naast elkaar. Dit kost hem niet zoveel moeite, maar wel veel tijd. Hij heeft 

de neiging bij verscheidene momenten van het proces stil te blijven staan en te 

verdwalen in interessante details. Terwijl Gijs Marcel van een afstand observeert, 

realiseert hij zich dat dit waarschijnlijk het zwaarste ‘beroepsdilemma’ bij Marcel 

zal zijn. Hoe kan hij hem helpen om zijn werktempo op te voeren?

Zoeken naar stabiliteit
De kwetsbaarheid die wij in het Westen als autisme aanduiden, kenmerkt zich door een 

vreemde paradox. Elke mens heeft contact met anderen nodig om zich te stabiliseren 

en zijn identiteit op gang te houden, maar ‘op jezelf zijn’ heeft ook iedereen nodig. 

Bij Marcel is het contact met de buitenwereld echter per definitie destabiliserend. 

Er is dus iets mis met zijn stabiliserend vermogen. Vanuit zijn kwetsbaarheid heeft 

Marcel een wat ander gedragspatroon ontwikkeld, dat in de basis fundamenteel 

menselijk is: hij mijdt onzekerheid en onlust. Te snel werken en te veel indrukken 

van buiten maken hem onrustig en geven hem een – nauwelijks te rationaliseren 

– onplezierig gevoel. Wat Gijs waarneemt als dralen en tot stilstand komen in het 

werk, zijn waarschijnlijk momenten die Marcel organiseert om zich weer even goed 

te voelen. Hij voelt zich namelijk veel vaker dan andere mensen níet goed. 

Trajectbegeleidster Nardy constateert dat Marcel niet overblijft bij Werkartaal om te 

eten. Bij navraag blijkt dat hij geregeld bij zijn oma gaat eten. Nardy overlegt met de 

opleider en samen besluiten zij dat het goed is voor Marcels leertraject als hij tussen 

de middag bij Werkartaal blijft om te eten. In het eerste voortgangsgesprek vraagt 

Gijs Marcel toch brood mee te nemen om met andere deelnemers te eten. Als Marcel 

een baan wil, zal hem dat beter lukken als hij nu oefent om in de buurt van anderen 

te eten. Marcel wil toch naar zijn oma blijven gaan, daarom wordt er afgesproken 

dat hij afwisselend bij Werkartaal en bij zijn oma eet. 

Grenzen verleggen
Nadat Marcel een aantal (de)montageoefeningen heeft gedaan, geeft Gijs hem de 

opdracht een fiets in grote onderdelen uit elkaar te halen. Marcel vindt dit moeilijk 

en wil eerst niet. Gijs ziet de blokkade en helpt Marcel de omgeving zo te organiseren 

dat hij op dezelfde manier als met de achteras, alle onderdelen in volgorde van 

uit elkaar halen op de vloer van de werkplaats kan ordenen. Dit werkt en Marcel 



ziet weer een uitdaging. Het kost meerdere dagen om dit werkproces tot een goed 

einde te brengen. Marcel heeft periodes van rust nodig die hij zelf mag kiezen. Hij 

keert terug naar het uit elkaar en in elkaar zetten van de achteras. Herhaling geeft 

zekerheid en stabiliteit en als de as weer in elkaar zit komt hij telkens naar Gijs toe 

om te laten controleren of de as goed werkt. Uiteindelijk is de fiets weer in elkaar 

gezet en Marcel gaat met Gijs naar buiten om proef te rijden. Het blijkt dat het 

voorwiel te zwaar loopt. De conen waarmee de kogeltjes worden vastgehouden, zijn 

te vast aangedraaid en dit wordt snel verholpen. 

Drie weken later, en een aantal andere oefeningen verder, is het zover: Marcel gaat 

met Gijs een fietswrak uitzoeken, waarvan hij met onderdelen van andere fietsen een 

rijdbaar rijwiel moet gaan maken. Marcel had al gezien dat andere deelnemers die 

opdracht ook kregen en hoe zij daarmee bezig waren. Hij wil ook. ‘Dat wil ik ook en kan 

ik beter’ is een kernimpuls in autonome leerprocessen bij kinderen en daarmee ook 

in zelfgestuurd leren bij jongeren. Voor de opleiders van Werkartaal is het stimuleren 

van deze leermotivatie een belangrijk instrument bij individuele leerprocessen in 

groepen jongens. Leefijdsverschillen, karakterverschillen, opleidingsverschillen en 

culturele verschillen in een groep deelnemers helpen drempels en blokkades te 

overwinnen. 

Marcel kiest een groen Batavusframe waarin alleen het achterwiel nog zit: 

stuur, voorwiel en spatborden zijn weg. Marcel kan de fietsen die al klaar zijn, 

gebruiken als voorbeelden om te zien hoe hij een nette fiets kan maken en niet 

een samenraapsel van onderdelen van verschillende merken. Dit vraagt om veel 

specifieke vaardigheden. Marcel gaat oefenen een mentaal beeld te construeren van 

de fiets alsof die al af is. Dit is oefenen in mentale representaties. Alle mensen doen 

dat elke dag vele malen. Routinepatronen zoals opstaan, wassen, ontbijten en naar 

je werk gaan, verlopen min of meer vanzelf. Als je echter naar een adres moet waar 

je nog nooit bent geweest, maak je een mentaal beeld van hoe je daar komt. Marcel 

vraagt of hij een klaargemaakte Batavusfiets bij zijn werkplek mag neerzetten zodat 

hij afkijken. Eerst demonteert hij de oude fiets en controleert hij de werking van de 

onderdelen. Vervolgens verzamelt hij stap voor stap de ontbrekende onderdelen. Pas 

dan begint hij met het in elkaar zetten van het geheel.

Bricollages en bricolleurs

Bricollage is een Frans woord dat tegenwoordig wordt gebruikt voor doe-

het-zelf activiteiten. In oudere betekenissen echter onthult het woord het 

geheim van het ambacht op een andere manier. De antropoloog Levi Strauss 

gebruikte de term bricollage om het mythische denken aan te duiden: dit wil 

zeggen hoe mythologieën in stamculturen totstandkomen en veranderen. De 
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bricolleur is iemand die met zijn handen werkt en dat op een onduidelijke 

manier doet in vergelijking met een erkende vakman. Het woord is moeilijk 

te vertalen in het Engels of Nederlands. Een bricolleur is een man die allerlei 

klussen aanneemt, een manusje van alles, een professionele doe-het-zelver. 

Hij onderscheidt zich van de vakman door zijn ongrijpbare manier van 

werken terwijl hij de klus toch geklaard krijgt. Met een beperkt arsenaal aan 

technieken, gereedschappen en materialen krijgt hij bijna alles gerepareerd 

en weer aan de praat. Hij gebruikt alles wat hem voor de voeten komt om de 

klus te klaren. Al het ambachtelijke werk heeft kenmerken van bricollage. 

Alle ambachtslieden hebben iets van de bricolleur. 

‘Gebruiksaanwijzing’
Door de klus die Gijs hem geeft, wordt Marcel gedwongen te ‘bricolleren’, dat wil 

zeggen systematisch te improviseren: zo doelgericht mogelijk te schakelen tussen 

het beeld van de gehele fiets en alle onderdelen. Als de fiets en alle onderdelen van 

hetzelfde bouwjaar, merk en type zouden zijn, was het bricolleren een eenvoudige 

opgave. Nu echter de merken, types en bouwjaren door elkaar lopen, is het een 

heidens karwei om alles op elkaar af te stemmen zodat de fiets er een beetje mooi uit 

komt te zien en ook goed werkt. Marcel is meer dan een week bezig en krijgt gevraagd 

en ongevraagd steun en aansporingen van Gijs. Marcel levert hier een mentale 

inspanning van formaat, ook al ziet die er voor ons doodnormaal uit. Als hij aan het 

eind van elke middag weggaat, laat hij zijn concentratie om alles bij elkaar te houden 

in zijn hoofd lost. En de volgende morgen spant hij zich mentaal weer in om aan te 

sluiten bij waar hij gisteren was gebleven. De onderdelen komen steeds meer op hun 

plaats aan de fiets, maar sommige weigeren halsstarrig te passen of te werken. 

Het lukt Marcel niet om permanent aan zijn fiets te werken. Hij krijgt dan kleine 

klusjes van Gijs, bijvoorbeeld om een band te plakken of in het magazijn onderdelen op 

te ruimen. Hij gaat mee fietsen ophalen of gerepareerde exemplaren wegbrengen. 

Door geregeld aan andere dingen te werken, leert Marcel twee dingen. Ten eerste 

oefent hij om het beeld van waar hij is in het ‘assembleren’ van zijn fiets beter vast 

te houden. Ten tweede, en voor zijn kwetsbaarheid nog belangrijker: hij krijgt minder 

kans om in zijn werk te verdwijnen en weg te zakken. Deze neiging kent Marcel 

ondertussen en het is een open leerpunt tussen hem en Gijs. Marcel en Gijs komen 

uit verschillende klassen. Marcel heeft bemiddelde ouders met een academische 

opleiding. Hij spreekt verzorgd Nederlands en is wat afstandelijk in zijn manier van 

praten. Gijs komt uit een bouwvakkersfamilie, is direct en zegt waar het op staat. 

Marcel maakte na de tweede week voorzichtig duidelijk dat hij respect en kalmte 



nodig heeft om bereikt te kunnen worden. De werkrelatie groeit met de week en ze 

leren elkaars ‘gebruiksaanwijzing’. 

Vooruitgang
Na ruim twee weken heeft Marcel zijn fiets klaar en kan hij hem gaan spuiten. 

Hiervoor moet hij weer uit elkaar. Het frame zit nog goed in de lak, alleen de 

spatborden, de kettingkast en enkele andere delen hoeven te worden gespoten. Er is 

een spuitcabine waarmee Marcel leert omgaan. Hij heeft veel kritische vragen over 

de vervuiling en risico’s voor zijn gezondheid. Dit vergt tijd, maar als het duidelijk is, 

gaat hij ook makkelijk aan het werk. 

Na acht maanden zit Marcels leertraject erop. Hij is enorm veranderd, minder in 

zichzelf gekeerd, beter aanspreekbaar. Af en toe maakt hij zelfs grapjes met andere 

deelnemers.

Tijdens het traject is zijn oude begeleider van de Dijnselburgschool meermalen 

langs geweest. Dit vindt Marcel erg prettig en hij is zelf ook twee keer terug geweest 

op zijn oude school. Dat zijn belangrijke stappen in zijn leertraject, want door die 

bezoeken ervaart en ontdekt hij dat hij die school inderdaad is ontgroeid, terwijl 

hij er eerst niet weg wilde. Ook zijn Marcels ouders twee keer uitgenodigd bij de 

maandelijkse voortgangsgesprekken. Zij kunnen zich psychologisch goed in Marcel 

inleven, doordat ze beiden in de hulpverlening werken. De wereld van het technisch 

handwerk is hun helemaal vreemd. Zij vinden het ook nog steeds niet makkelijk om 

te accepteren dat hun zoon niet hun niveau kan bereiken, maar door de gesprekken 

en bezoeken aan zijn werkplek raken zij als hoofdwerkers meer op hun gemak in 

deze wereld van handwerkers. Wat hen uiteindelijk overtuigt, is dat zij zien dat 

Marcel floreert en gelukkig is. 

Hans, de bemiddelingsadviseur van Werkartaal, heeft de laatste voortgangsgesprekken 

bijgewoond en is al op onderzoek uitgeweest voor een stageplaats. Een fietsenmaker 

in een dorp verderop wil hem wel een arbeidsplaats bieden. Een kennismaking en een 

proefdag volgen. De fietsenmaker en Marcel worden het eens en gaan het proberen. 

Beide partijen investeren. De fietsenmaker gaat Marcel inwerken op zijn eigen 

werkplek. De trajectbegeleidster Nardy brengt Marcel, zijn ouders, de werkgever en 

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen tot elkaar wat betreft het salaris. 

De uitkeringsinstantie gaat akkoord met een nul-urencontract voor het eerste jaar 

en vijftig procent voor het tweede jaar. Daarna volgt een definitieve bepaling van 

eventuele arbeidsongeschiktheid.
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Ruimte en steun
Zoals bij Monica en Ruud was ook bij Marcel de wisselwerking tussen ‘zich goed 

voelen’ en nieuwe uitdagingen aangaan, verstoord. Deze jongeren hebben meer 

aandacht voor zichzelf nodig dan andere van hun leeftijd. Hun basisvermogen om 

zich goed te voelen is minder sterk. Hun autonome leervermogen is beschadigd. Dit 

is de reden dat zij hun opleidingen niet afmaakten of geen werk konden vinden of 

behouden. Bij Werkartaal krijgen zij de tijd, de ruimte, de keuzes en de leeromgeving 

om hun beschadigde autonome leervermogen te herstellen. Zij krijgen veel steun bij 

het vinden van hun sterke en zwakke ambachtelijke kanten, bij het vinden van hun 

eigen werktempo en bij het ontwikkelen van hun eigen werklogica. Zo ontwikkelen 

ze hun optimale niveau om betaald werk te kunnen vinden. Dit wordt ook getoetst 

in hun stage. Zij kunnen naar behoefte terugvallen op het steunnetwerk van 

Werkartaal. Het Werkartaalteam is een tijdje hun vervangende familie die hen helpt 

hun leervermogen van vroeger weer terug te krijgen. Het team brengt hen terug 

naar de momenten dat ze thuis, op straat of op school zijn vastgelopen. Het helpt 

hen zonder therapie die moeilijke momenten zo te herbeleven dat ze de pijn ervan 

kunnen loslaten. Zo kunnen ze nieuwe energie, motivatie en plezier krijgen, die ze 

kunnen inzetten voor het vinden en volhouden van betaald werk.
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4. 
Werkartaal en andere leerwerkplaatsen 

methodisch bekeken

Werkartaal werkt. Het is succesvol, met een aangepaste en geactualiseerde 

ambachtelijke methodiek. Waarom? Het traditionele ambachtelijke werken en 

leren waren niet te scheiden. Als menselijke leef- en leerpatronen zijn ze zo oud 

als het proces van menswording zelf. Menszijn is diep verankerd in ons vermogen 

dingen te denken in ons hoofd en die via onze handen en mond tot werkelijkheid 

te maken. Ambachtelijk handwerk als vakmanschap is een oud en vitaal erfgoed 

van het menszijn. Daarom is leren via ambachtelijk handwerk een beproefde 

didactiek. De belangrijkste methodische delen bij Werkartaal zijn terug te voeren 

op deze oude menselijke blauwdruk waarbinnen zoveel mogelijk is. Werkartaal 

en andere leerwerkplaatsen in Nederland en Europa, hebben de ambachtelijke 

methodiek echter wel geactualiseerd. De Europese traditionele ambachtelijke 

methodiek ontstond in de middeleeuwen. Kenmerkend daarvoor was nog steeds 

dat leren en werken, theorie en praktijk, denken en ervaren niet gescheiden waren. 

Tot in de ambachtsschool in de eerste helft van de twintigste eeuw bleef deze 

dialectiek tussen werken en leren in stand. De wisselwerking tussen doen, werken, 

ervaren en leren, staat bij leerwerkplaatsen als Werkartaal aan de basis van hun 

methodiek. Daarin onderscheiden zij zich van bestaande onderwijsvormen in het 

beroepsonderwijs, hoewel die scholen meer en meer weer terugkeren naar vormen 

van werkend leren. 

Krachtige leeromgeving in vroeger tijden
Kenmerkend in het traditionele ambachtelijke leren, was het observeren, volgen, 

assisteren en imiteren van de leraar/meester totdat je erbij neerviel. Dit gold 

voor Rembrandt toen hij leerling was en ook voor de leerlingen die hij op zijn 

beurt opleidde. Tot in de twintigste eeuw betekende vakmanschap, ook in andere 
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kunsten dan de schilderkunst, een ambachtelijke, technische opleiding in vaardig 

handwerk. De relatie leraar-leerling was hierin fundamenteel. Door die langdurige 

werkrelatie was een krachtige leeromgeving toen – zoals nu nog in sommige 

kunstenaarsberoepen – een vanzelfsprekendheid. De vanzelfsprekendheid van 

een krachtige leeromgeving lijkt nu verdwenen te zijn. Ambachtelijk vakmanschap 

is op de eerste plaats een combinatie van motorische en mentale vaardigheden, 

van materialen- en gereedschapskennis en een gedisciplineerde werkhouding. Het 

geheim van de vakman en vakvrouw zit in het overzicht en improvisatievermogen 

om in verschillende contexten en werksituaties het vakmanschap telkens opnieuw 

vorm te geven. De productie en kwaliteit van het vakwerk op peil houden, kan 

niet zonder plezier en zingeving. Wanneer, om welke reden dan ook, de bezieling 

(zingeving) uit het werk verdwijnt, lopen motivatie, productie en kwaliteit in het 

werk terug. Hieraan wordt bij Werkartaal voortdurend aandacht besteed. 

Boeien, binden en begeleiden
In een zingevende context verschillende vakmanschappen kunnen leren, is een 

effectieve structuur om kwetsbare mensen te boeien, te binden en te begeleiden 

naar werk. Een stratenmaker die een mooi patroon in de straat legt, een metselaar 

die dat in een muur doet, de hoefsmid die een paard beslaat, de zilversmid die een 

filigrein sieraad maakt, zij allen hebben het geheim van de smid. Hetzelfde geldt 

voor Marcel, die kapotte fietsen weer rijdend maakt en Kalid, die huizen voorziet van 

water, licht en warmte. Al het vervaardigen en repareren van technisch ingewikkelde 

dingen heeft iets uitdagends, iets geheimzinnigs, en daarmee een sterk motiverende 

component. Vooral voor jongens en mannen heeft de vraag hoe iets werkt, iets 

fascinerends. Verder helpt het beleven en ervaren van het proces om iets te willen 

maken dat eerst ‘in je hoofd zit’ en vervolgens ‘via je handen’ werkelijkheid wordt, 

leerblokkades te overwinnen. 

Toch is dit alles niet genoeg om het hoge slagingspercentage van de uitstroom 

bij Werkartaal te verklaren. In Nederland zijn enkele belangrijke theoretische en 

methodische kaders in ontwikkeling waarmee het succes bij Werkartaal begrepen 

kan worden.

 

Krachtige omgeving nu 

De onderzoeker Frans Meijers startte in 2004 met het lectoraat ‘Verantwoordelijk-

heidsdilemma’s in beroepsonderwijs’ aan de Haagse Hogeschool1 Meijers (2004) baseert 

zijn benadering op het constructivistisch paradigma uit de Russische leerpsychologie 

en combineert dit met leren als onderdeel van identiteitsvorming. Meijers gaat ervan 



uit dat een krachtige leeromgeving bepaald wordt door een heldere visie op leren in 

de praktijk en een goede werkrelatie tussen praktijkbegeleider en leerling. Dit komt 

volledig overeen met de werkwijze bij Werkartaal. Het team van Werkartaal biedt echter 

meer: de functies van opleider (voor het directe leertraject), van trajectbegeleider 

(voor intake, trajectcontract en randvoorwaarden), en van bemiddelingsadviseur 

(voor relatiebeheer van stageplekken en plaatsen van deelnemers in stages) zijn 

samengebracht onder één dak. 

Krachtige leeromgeving

‘Een krachtige leeromgeving moet contextrijk én kritisch-dialogisch zijn. 

Het vereist het ontwikkelen van hand, hoofd én hart en van een creatief 

leerproces. Creatief leren wordt ook wel identiteitsleren genoemd: een 

identiteit is immers een configuratie van persoonlijke betekenissen’ (Meijers 

& Wardekker, 2001). ‘Het uitgangspunt van dit model is dat een identiteit 

niet iets is dat een individu of organisatie overkomt. Individuen proberen 

voortdurend hun identiteit te construeren met behulp van in een specifieke 

cultuur beschikbare bouwmaterialen. In die zin is het ook een leerproces: 

zoals we onze kennis over de wereld construeren met behulp van gegevens 

die ons in een bepaalde cultuur beschikbaar worden gesteld, zo construeren 

we ook identiteiten. Identiteitsontwikkeling vindt meestal plaats als een 

gevolg van crises die demarcatie- of markeringspunten in de levensloop 

vormen. Crisissituaties roepen onmiddellijk emoties op die het individu 

‘waarschuwen’ dat zijn belangen op het spel staan en hem aanzetten tot actie 

(…) Deze ervaring kan een kans zijn voor leren en groei, gekoppeld aan een 

positieve emotie. Maar waarschijnlijk veel vaker is het een conflictervaring, 

een ervaring van tekortschieten, van niet in staat zijn te handelen, van 

onzekerheid, gekoppeld aan negatieve emoties. Deze ervaring doet zich voor 

wanneer een individu probeert méér of voller te participeren in een sociale 

praktijk en daarmee terechtkomt in een situatie, waarin het niet in staat 

is tot adequaat handelen omdat het zich niet volledig kan identificeren 

met de nieuwe situatie en de (rol)eisen die vanuit die situatie aan hem 

worden gesteld. De ervaring die aan het begin staat van identiteitsleren kan 

daarmee het beste een grenservaring worden genoemd: de grens van het 

zelfbeeld wordt zichtbaar. Om de ‘fit’ te herstellen, zoekt en construeert 

het individu een balans tussen emoties en cognities. Men kan dit doen door 

terug te vallen op geconditioneerde reflexen, maar een dergelijke reactie is 

meestal defensief en het individu schiet er uiteindelijk weinig mee op. Uit 

met name de narratieve psychologie weten we dat een individu dan – zij 
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het meestal pas in tweede instantie – de balans tracht te herstellen op een 

dialogische wijze. Men gebruikt concepten (dit zijn gedeelde betekenissen) 

die beschikbaar zijn in de sociale omgeving om de grenservaring en de 

emoties die deze ervaring oproept, voor zichzelf te begrijpen. Om dit te 

kunnen doen moet het individu deelnemen aan een bestaand discours (…)’ 

(Meijers, 2004). Naast intrapersoonlijke inspanningen bepaalt de krachtige 

leeromgeving de kwaliteit van de werkrelatie tussen leerling en opleider/

begeleider. Deze hangt af van de antwoorden op de volgende vragen: 1) Hoe 

vaak is er tussen beiden contact? 2) Komen in die contacten kernproblemen 

en beroepsdilemma’s aan de orde? 3) Is er sprake van ‘warme’ (emotionele) 

of van ‘koude’ (afstandelijke) communicatie met respect? 4) Geeft de leerling 

aan baat te hebben bij de werkrelatie? Beroepsdilemma’s zijn bijvoorbeeld 

spanningen tussen kwaliteit en productie, tussen werktempo en persoonlijk 

tempo, tussen privé- en werkbelangen, tussen persoonlijke en professionele 

behoeftes, tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Het onderzoek van 

Meijers vond plaats op vmbo scholen. De klassen in het vmbo zijn groot. Bij 

Werkartaal zijn de deelnemersgroepen kleiner en daarom is er per deelnemer 

meer aandacht van de opleider. Dit verklaart een deel van het succes van 

Werkartaal.

Werkrelatie tussen opleider en deelnemer
Een krachtige leeromgeving bestaat onder andere in een warme, emotionele 

communicatie met respect. In de kwaliteit en effectiviteit van deze ‘werkrelatie’ wordt 

in leerwerkplaatsen veel geïnvesteerd. De toetsing van dit werkzame bestanddeel in 

de methodiek ligt in de beoordeling van de deelnemer/leerling. En om beoordeling te 

objectiveren kom je niet verder als een aantal boeiende maar subjectieve uitspraken 

waar weinig aan te meten valt. Als je een deelnemer vraagt naar wat heeft gewerkt 

krijg je antwoorden als: ‘Ferry was een goeie peer’, ‘Henk had veel geduld met mij, 

‘Ik vond .. streng maar nooit gemeen’, ‘Met .. kon je ruzie krijgen, maar hij liet je niet 

vallen’, ‘Ik weet dat ik van Ferry een tweede kans heb gekregen’, ‘Als er gedonder was 

met andere deelnemers waren zij altijd rechtvaardig’, ‘Ook toen ik het traject had 

afgemaakt kon ik altijd even binnenlopen en hadden ze tijd voor mij’. 

Dit soort uitspraken kan worden aangevuld met vele andere. Als we daar 

een methodische uitspraak over willen doen, dan kom je in de buurt van een 

onvoorwaardelijke en eenduidige loyaliteit van de leraar/opleider binnen de context 

van de leerwerkplaats. Werkartaal heeft enkele duidelijke waarden, codes en regels. 

Alle mensen die er werken zitten daarin op één lijn. Wat krom is, is niet recht. In de 



missie van Werkartaal staat: ‘Alle mensen zijn waardevol.’ Een heldere informele 

code is: ‘Hier wordt niet gepest, gekrenkt en laatdunkend gedaan naar elkaar.’ Een 

duidelijke regel is: ‘Wie drugs gebruikt of steelt vliegt uit het traject.’

Trajectbegeleiding als casemanager en zorgcoördinator
Onze stedelijke welvaartssamenleving is onoverzichtelijk, complex en bureaucratisch 

geworden. Het vraagt om een aantal competenties, om wonend in Nederland, het 

burgerschap volwaardig te kunnen uitoefenen en te genieten. De afgelopen vijftien 

jaar is de druk om economisch zelfstandig calculerend burger te zijn, indringend 

toegenomen. Voor de meeste kwetsbare mensen die bij leerwerkplaatsen een 

beroepsvoorbereidend traject volgen, zijn niet zozeer hun eigen capaciteiten het 

probleem. Veeleer is het de omgeving (familie, school, leraren en ambtenaren) die hun 

talenten en capaciteiten zo heeft belast en gefragmenteerd dat zij niet in staat zijn 

om te voldoen aan het beeld van de volwaardige, zelfstandig calculerende burger. Hun 

lichamelijke en psychische kwetsbaarheid speelt hierin lang niet altijd een sleutelrol. 

Het zijn vaak de beschadigingen uit hun jeugd en de uitsluitingsmechanismen in 

het heden die het hen belet een zelfstandig bestaan op te bouwen. 

De functie en taak van de trajectbegeleider is om bij elke deelnemer in de intake vast 

te stellen of deze het traject aankan. Het gaat vooral om het in kaart brengen van 

de motivatie gezien het leerwerktraject. Over motivatie en leermotivatie zijn boeken 

vol geschreven, maar voor deze trajectbegeleiders zijn een of twee gesprekken 

voldoende om te zien of de potentiële deelnemer het traject met een redelijke kans 

kan volbrengen. Motivatie bestaat voor hen uit een aantal aspecten. Bijvoorbeeld: Wat 

zijn reële en minder reële weerstanden bij deze kandidaat-deelnemer? In hoeverre 

hebben mentale beschadigingen uit de jeugd het autonome leren aangetast? Heeft de 

huidige omgeving zoals woonsituatie, familieleden en vrienden negatieve invloed op 

de motivatie? Aan de hand van observaties en antwoorden kan de trajectbegeleider 

inschatten of de leergeschiedenis en huidige situatie-omgeving van de client te 

reorganiseren is: kan ik als trajectbegeleider in tijd en kunde de deelnemer helpen die 

omgeving te ordenen zodat deze zich optimaal kan wijden aan het leerwerktraject?

Werkzame bestanddelen in een notendop
Kort samengevat zijn de werkzame bestanddelen in de leertrajecten bij 

Werkartaal:

 een heldere en zakelijke intake, in- ,door- en uitstroom, en 

stageprocedure;

een maatwerkformule met flexibele trajectduur en trajectintensiteit;

•

•
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een fysieke omgeving met de kenmerken van een bedrijf (er wordt 

gewerkt) terwijl het een leersituatie is;

een voortraject waarin de deelnemer een gewogen programmakeuze 

maakt;

een individueel leerproces en heterogene groepen;

een zorgvuldig met elke deelnemer opgebouwde werkrelatie die een 

krachtige leeromgeving waarborgt;

een hechte afstemming tussen opleider en trajectbegeleider over elke 

deelnemer;

vijftien jaar ervaring in het werken met kwetsbare jongeren op weg naar 

de arbeidsmarkt. 

Opleiders
Wanneer de opleiders gevraagd worden naar de werkzame bestanddelen in hun 

begeleiding bij Werkartaal, dan geven ze bedrieglijk eenvoudige antwoorden. Op de 

vraag waarin het leerwerkklimaat van Werkartaal verschilt van dat bij het reguliere 

beroepsonderwijs antwoorden ze bijvoorbeeld:

een breed aanbod in technisch-ambachtelijke programma’s;

een duidelijke structuur van afspraken en regels voor veiligheid en optimaal 

leren;

intensieve begeleiding door vaklieden met lange ervaring in het begeleiden van 

kwetsbare jongeren;

een reeks werkstukoefeningen en didactische technieken waarmee zij de 

deelnemer in de zone van meest nabije ontwikkeling kunnen brengen;

georganiseerde heterogeniteit in de deelnemersgroep qua leerniveau, leeftijd et 

cetera, waardoor een goed leerwerkklimaat bestaat;

geen uniform aanbod, maar maatwerk voor elke deelnemer (om aan te sluiten 

bij diens zone van meest nabije ontwikkeling);

vertrouwensband in de werkrelatie opbouwen vanuit duidelijke en strakke 

regels (ze kunnen in het werk niets fout doen);

de praktijk is dwingend (als je een fout maakt weet je het direct; onmiddellijke 

terugkoppeling);

alle theorie is werk- en praktijkgebonden, met een opleider of deelnemer in de 

buurt;

de wisselwerking tussen opleiders en trajectbegeleiders is onmisbaar.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Werkzame bestanddelen in de trajectbegeleiding 
De medewerksters Ilona en Nardy verzorgen samen in deeltijd de trajectbegeleiding 

bij Werkartaal. Zij hebben een universitaire (pedagogische) opleiding en zijn 

zorgvuldig geselecteerd, omdat trajectbegeleiding een sleutelrol vervult in het totale 

proces bij Werkartaal. Ilona en Nardy hebben ieder een eigen caseload, maar nemen 

voor elkaar waar en werken nauw samen om de sluitende aanpak rond de deelnemer 

uit te voeren. Opleiders hebben steeds vaker aan het einde van het traject externe 

contacten over arbeidstoeleiding. Kenmerkend voor trajectbegeleiders is dat zij 

(vaak als enigen in het leven van de deelnemer) een totaaloverzicht hebben van alle 

bindingen en contacten die voor een goede toe- en doorleiding van de deelnemer in 

het hele traject van belang zijn. 

De volgende uitspraak van de trajectbegeleiders raakt de kern van de wereld van 

de kwetsbare arbeidszoekende: ‘Bij de meeste deelnemers bij Werkartaal vind je 

veel leerbelastende en verstorende factoren. Het is onze taak om te zorgen dat deze 

factoren hun leertraject zo weinig mogelijk belasten.’

Zulke leerbelastende en verstorende factoren zijn onder meer: 

gedragspatronen bij de deelnemer zelf (niet-constructieve verslavingen, geen 

discipline);

schulden en slepende kleine procedures (sociale dienst, gsm, huurschulden);

onduidelijkheden en problemen met partijen als Riagg, RIBW (beschermd 

wonen), sociale dienst, scholen en woningbouw;

demotiverende personen (huisgenoten, vrienden en familieleden).

De trajectbegeleiders
dragen zorg voor een duidelijke intakeprocedure en een duidelijk leercontract;

zorgen voor de introductie bij opleiders en werkplaatsen;

proberen de invloed van leerbelastende en verstorende factoren te 

minimaliseren;

bouwen aan, en onderhouden een vertrouwensband met de deelnemer in de 

werkrelatie;

signaleren vroegtijdig momenten en periodes dat de deelnemer dreigt af te 

haken;

plegen op die momenten en in die periodes in het leertraject effectieve 

interventies;

houden met voortgangsgesprekken het overzicht over het gehele leertraject;

leggen dossiers aan en onderhouden die.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Teamsamenwerking
Werkartaal heeft een rijke ervaring van vijftien jaar trajectbegeleiding van 

kwetsbare jongeren om hen naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden. In 

deze periode is de wisselwerking tussen management, opleiding, trajectbegeleiding 

en arbeidsbemiddeling, die het succes van hun werk bepaalt, uitgekristalliseerd. 

Opleiders leiden op en scheppen een bedrijfsmatige werkomgeving die zij bij elke 

deelnemer aanpassen aan het leervermogen en het leerniveau. De trajectbegeleider 

probeert alle spanningen die buiten het leerwerktraject op de deelnemer afkomen, tot 

een minimum te beperken. Als er conflicten ontstaan tussen opleider en deelnemer 

waar zij samen niet uit komen, vallen zij terug op de trajectbegeleider. Het feit 

dat de opleiders mannen zijn en de trajectbegeleiders vrouwen, is waarschijnlijk 

niet toevallig. De meeste deelnemers zijn jonge mannen. Vrouwen hebben bij het 

bemiddelen van spanningen en conflicten tussen mannen meestal een dempende 

en ontladende werking.

 Voetnoot

1.  Er zijn nog meer lectoraten. Zo combineert Johan van der Sanden sinds 2003 een 

hoogleraarschap aan de Technische Universiteit Eindhoven met een lectoraat ‘Verbetering 

technisch beroepsonderwijs’ aan de Fontys Hogescholen.



Bijlage 1: Overzicht programma’s Werkartaal
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[LOGO WERKARTAAL]

Werkartaal is een erkend leerbedrijf en verzorgt praktijk- en vraaggerichte trajecten voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de regio Midden Nederland.

Per deelnemer wordt in onderling overleg een maatwerk traject uitgezet welke uit onder-
staande componenten kan bestaan.

  Oriënterend gesprek
  Rondleiding

  Vervolggesprek
  Niveaumeting in geval van werkervaringstraject
  Diagnoseverslag of trajectadvies

  Trajectplan

  Werkervaring      
  Internewerkervaring: vaardigheden    
  van producten in     
  - Houttechniek      
  - Metaaltechniek      
  - Installatietechniek     
  - Fietstechniek      
  Work First activiteiten     
  Leer/werkstages VMBO/VSO/ROC    
  Externe werkervaring: stage

Zowel de werkervaring, training en scholing zijn gericht op een toename van competenties 
m.b.t.:

  Sociale vaardigheden
  Beroepshouding
  Technische kennis en vaardigheden

  Uitstroom
  Bemiddeling naar:
  - Regulier werk
  - Vrijwilligerswerk
  - Vervolgopleiding
  Nazorg

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

•

•
•
•

•
•
•

◆

•

•

Training en Scholing
In hout-, metaal-, installatie-, fi ets-,
electrotechniek en keukenmontage

Arbeidstraining
Assessment techniek
Niveaumeting
Functiegerichte trainingen zoals VCA en
Lassen (MIG/MAG, TIG BMBE, Autogeen)
Oriëntatie in verschillende scholingsricht-
ingen
Basisvaardigheden
Arbeidsmarktgerichte scholing
Beroepspraktijkvorming BBL
Vaktechnisch Nederlands

◆

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Bijlage 2: Korte beschrijvingen van andere leerwerkpraktijken

De Dijnselburgschool

De Dijnselburgschool is een school voor praktijkonderwijs. De school wordt bezocht 

door ongeveer honderd leerlingen van twaalf tot en met achttien jaar. Het zijn 

allemaal jongeren die moeite hebben met leren en extra begeleiding nodig hebben 

om zelfstandig te worden. 

Praktijkonderwijs is een schoolsoort binnen het voortgezet onderwijs. Ze heeft als 

doel leerlingen via een eigentijdse en praktische leerroute, aan geschikt werk in 

de regio te helpen en hen voor te bereiden op een zo zelfstandig en zelfredzaam 

mogelijke houding met betrekking tot wonen en vrijetijdsbesteding.

Organisatie

De opleiding van de leerlingen op de Dijnselburgschool is verdeeld over vijf leerjaren. 

Elk leerjaar kent een specifiek programma. De leerlingen zitten zoveel mogelijk in 

jaargroepen met een mentor. De mentor is de leraar die de meeste lesuren geeft aan 

de groep. 

De mentor is belangrijk voor de leerlingen. Deze biedt structuur en veiligheid en 

voert met alle leerlingen coachgesprekken om ontwikkelingen op diverse gebieden 

op gang te brengen. De mentoren worden bijgestaan door andere docenten en 

onderwijsondersteunend personeel.

Bij praktijkvakken wordt gewerkt in groepen van acht leerlingen. Vrijwilligers met 

een vakachtergrond – zoals die van Stichting ‘t Gilde in Zeist – geven extra cursussen 

aan groepjes leerlingen, onder verantwoordelijkheid van de docenten.

Onderwijsprogramma

Een groot deel van de lestijd wordt besteed aan de volgende praktijkvakken:

verzorging (waaronder: koken, horeca, EHBO, huishoudkunde, 

schoonmaak in de groothuishouding);

techniek (waaronder: houtbewerking, metaalbewerking, fietstechniek, 

schildertechniek);

tuinonderhoud en werken in de kas;

informatiekunde;

creatief (tekenen, handvaardigheid en textiel).

•

•

•

•

•

•
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Verder krijgen de leerlingen een leerroute met de vakken: Nederlandse taal, 

rekenen en wiskunde, praktische arbeids- en loopbaanoriëntatie, maatschappelijke 

en culturele oriëntatie, lichamelijke opvoeding, en ontwikkeling van sociale 

vaardigheden. De leerlingen ‘leren door doen’, terwijl tussen de vakken altijd naar 

samenhang wordt gezocht.

Stages

Een belangrijk onderdeel in het programma van de Dijnselburgschool is stage 

lopen. 

Bij de interne stage doen leerlingen onder leiding van een docent zelfstandigheid, 

samenwerking en andere vaardigheden op. De externe stage vindt plaats in een 

bedrijf of instelling, onder leiding van een stagebegeleider van het bedrijf. Meestal 

begint de externe stage in het derde leerjaar. De leerlingen doen ervaringen op en 

raken vertrouwd met de gang van zaken in diverse bedrijven. Er ontstaat op den 

duur een goed beeld van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

In de eindfase van hun schoolgang kunnen de leerlingen zichzelf bewijzen. In het 

laatste jaar worden zij in het eindtraject geplaatst. Dit gebeurt in overleg met de 

ouders en/of verzorgers van de leerling. De stagecoach van de Dijnselburgschool 

coördineert een netwerk om de kansen op het krijgen van een passende baan te 

vergroten. Nadat de leerling de school verlaat (met een certificaat praktijkonderwijs), 

biedt de Dijnselburgschool nog een jaar nazorg.

Work-Wise Nederland

Onderstaande tekst is afkomstig van: http://www.rentray.nl/html/workwise

Work-Wise Nederland is een samenwerkingsverband tussen Justitiële Jeugdinrichtingen 

die een arbeidstoeleidend programma uitvoeren volgens de methodiek Work-Wise. De 

partners zijn: JJI Rentray, RIJ De Hartelborgt, RIJ Den Hey-Acker, Opvangcentrum Het 

Poortje, Jongeren Opvangcentrum (JOC), RIJ Overberg. RIJ Eikenstein – de Lindenhorst, 

JJI Teylingereind en RIJ De Hunnerberg.

Centraal in de samenwerking staat:

het bieden van een doorlopend arbeidstoeleidingstraject aan de jongere;

het realiseren van een landelijk dekkend netwerk in het kader van uitplaatsing 

en nazorg;

het gezamenlijk verder ontwikkelen van de methodiek Work-Wise. 

•

•

•



Met Manpower Uitzendorganisatie is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 

Manpower doet veel aan werkgelegenheidsprojecten, waarbij mensen met een wat 

langere afstand tot de arbeidsmarkt worden bemiddeld naar werk. Dit sluit goed 

aan op de werkwijze van Work-Wise. In deze samenwerking zal het gaan om een 

aanvulling op elkaar waarbij het vinden van werk voor de jongere centraal staat. 

Ook met andere uitzendorganisaties worden gesprekken hieromtrent gevoerd.

Methodiek

De methodiek van ‘Supported Employment’ bestaat uit een integraal proces, waarin 

(opeenvolgend) de volgende activiteiten worden uitgevoerd: assessment, job-finding, 

job-analyse, job-development, matching, job-coaching, follow-up. De regisseur in dit 

proces is de individuele trajectbegeleider. Tijdens de fase van beroepsvoorbereiding 

en beroepsopleiding wordt duidelijk in welke beroepssector er een baan geworven 

moet worden, waar door de jongere nog aan gewerkt moet worden om daadwerkelijk 

bemiddeld te kunnen worden naar een baan, en aan welke randvoorwaarden de baan 

moet voldoen (assessment). Vervolgens kan het proces van job-finding, job-analyse , 

job-development en matching in gang gezet worden. In principe wordt dit uitbesteed 

aan organisaties die als kerntaak het bemiddelen van mensen naar werk hebben. 

In dit kader wordt o.a. nauw samengewerkt met uitzendorganisatie Manpower. De 

job-coaching en follow-up wordt door de individuele trajectbegeleider uitgevoerd 

in nauwe samenwerking met de organisatie die heeft gezorgd voor de bemiddeling 

naar de baan en (indien van toepassing) de jeugdreclassering of (gezins)voogd.

Zeilschip de Tukker

Onderstaande tekst is afkomstig van: http://www.jarabee.nl/verwijzers/index.htm

Doelgroep

Zeilschip de Tukker biedt hulp aan jongeren tussen de 15 en 23 jaar die problemen 

hebben op diverse leefgebieden, zoals de eigen ontwikkeling, de relatie met ouders, 

de schoolsituatie, de vriendenkring en de vrijetijdssituatie. 

Doelstelling

De Tukker kent twee algemene doelen: 

Het verkrijgen van zelfinzicht. De situatie aan boord confronteert de jongere 

met zijn of haar gedrag. De begeleiding spreekt de jongere direct aan op 

verantwoordelijkheden. De gehele omgeving – het niet weg kunnen lopen, de 

reacties van de andere jongeren – houdt de jongere als het ware een spiegel 

1.
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voor, waarin hij of zij zichzelf ziet functioneren. De gesprekken verduidelijken 

de situatie waarin de jongere zit, welk gedrag de jongere vertoont en waarom 

hij of zij dit vertoont. 

Het leren van vaardigheden om problemen op te lossen (zelfredzaamheid). 

Daarnaast heeft elke jongere individuele doelen, bijvoorbeeld zelfstandig 

worden, verantwoordelijkheid nemen, met problemen naar iemand toegaan, 

et cetera. 

De projecten

Jongeren kunnen aan individuele projecten en aan groepsprojecten deelnemen. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid deel te nemen als scheepsmaat. Het betreft een 

traject van minimaal twee en maximaal acht maanden. Deze plekken zijn voor 

jongeren die meer tijd nodig hebben om onder intensieve begeleiding aan zichzelf 

te werken. 

De werkwijze

De werkwijze van de Tukker is gebaseerd op uitdagingen en avontuur in een 

natuurlijke omgeving. Door met een groep jongeren en begeleiding op het schip te 

stappen, ontstaat er een situatie waarin samengewerkt wordt. Jongeren ontdekken 

waar ze goed in zijn en wat beter kan. Door situaties uit te werken aan de hand van 

ervaringen en met behulp van oefeningen en gesprekken krijgen jongeren inzicht 

in zichzelf en leren ze problemen op te lossen. Het groepsproces aan boord zorgt op 

praktische wijze voor een training in sociale vaardigheden. Een belangrijk onderdeel 

vormen de regelmatig terugkerende groepsgesprekken, waarin de volgende zaken 

aan de orde komen: 

persoonlijke verantwoordelijkheid 

verantwoordelijkheid voor elkaar 

gedrag en houding aan boord 

het verband tussen de gang van zaken aan boord en het leven thuis 

Rol van de ouders

Bij de Tukker leren jongeren wat het is om 100% verantwoordelijk te zijn voor hun 

eigen leven. Relaties met ouders komen tijdens de reis wel vaak aan de orde. Jongeren 

leren echter dat zij zelf kunnen veranderen, onafhankelijk van de ouders. In overleg 

met de jongere zijn ouders van harte welkom op de voorbereidingsavond. Op die 

manier horen ouders over de intensiteit van het project en merken zij dat het veel 

vraagt van een jongere. Ook kunnen ze dan een inschatting maken over wat het voor 

de jongere betekent.

2.

•

•

•

•



Jarabee, Zeilschip de Tukker (053 – 432 78 26)

Velveweg 55

7533 XE Enschede 

E-mail: detukker@jarabee.nl
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Bijlage 3: Verklarende begrippenlijst

Een aantal begrippen zijn nieuw of worden anders dan gangbaar gebruikt. De termen 

waarachter tussen haakjes ‘Colo’ staat vermeld, zijn overgenomen van de website 

van de Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven: http://www.colo.nl

Ambachtelijke begeleiding

Begeleiding waarbij een ervaren vakman gebruik maakt van de motiverende impuls 

van geschoold handwerk (het met de hand maken van producten).

Ambachtelijke creatieve impuls

Mensen zijn handwerkende zoogdieren. Al bijna drie miljoen jaar maken en 

gebruiken wij gereedschappen. Een groot deel van onze zogeheten jonge hersenen 

(neo-cortex – gelegen achter ons voorhoofd) gebruiken wij voor spraak, zicht en voor 

oog-handcoördinatie. Hierdoor doen leerwerkpraktijken speciaal een beroep op dit 

deel van de hersenen. Dit soort werkzaamheden hebben een sterk motiverende 

invloed: de ambachtelijke creatieve impuls.

Arbeid – een eigenaardig medicijn 

Arbeid is zo diep verankerd geraakt in onze West-Europese samenlevingen dat we 

er zelden gedegen over nadenken. De filosoof Hans Achterhuis deed dat wel en 

kwam tot de conclusie dat vooral loonarbeid een eigenaardig medicijn is: hoewel 

arbeid is verguisd als een juk dat ons menszijn tenietdoet, kunnen we niet zonder 

loonarbeid; het heeft ons dagelijkse leven is de afgelopen twee eeuwen indringend 

gestructureerd.

Arbeidsdisciplinering

Het duurde bijna een eeuw voordat het massale verzet van het gewone volk tegen de 

dwang om elke dag in de fabriek te gaan werken, was onderdrukt. Arbeid is de vorige 

eeuw meer en meer als socialisatie en als inburgering gaan dienen: een trouwe en 

hardwerkende werknemer is een goede burger. Discipline op school werd gezien als 

een goede voorbereiding op een baan in loondienst. 

Arbeid – een lastig en omstreden begrip

‘Arbeid’ is een woord met vele tegenstrijdige betekenissen. Arbeid wordt ervaren 

als last of lust, als plicht of recht, als bevrijding of verslaving, als bron van rijkdom 
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of armoede, als grondslag van eigendom of van bezitloosheid, als godsdienst of 

mensendienst.’ (overgenomen van: http://www.leren.nl/rubriek/loopbaan/)

Arbeid – een juk

‘Eigenlijk zijn mensen helemaal niet zo handig. Een koe hoeft alleen maar haar kop 

naar beneden te doen om bij haar eten te kunnen. Een jas heeft ze niet nodig, want 

haar vacht biedt genoeg bescherming. En voor een aap is het al niet veel anders. 

Even de boom in voor een maaltje en paar takken bieden genoeg comfort voor een 

slaapplaats.

Maar wij mensen willen meer: een huis, kleren, een fiets of een paar schoenen, om 

nog maar te zwijgen over allerlei hebbedingetjes. Niets van dat alles groeit zomaar 

aan een boom of komt vanzelf uit de grond. Die spullen zijn gemaakt, er is arbeid 

in gestoken. Willen wij die spullen hebben dan moeten we zelf aan het werk om het 

geld te verdienen om ze kunnen kopen. Aan de slag dus! Wij zijn gewend om even 

naar de winkel te gaan als we iets willen hebben. Winkels zijn het walhalla van de 

spulletjes. Alles ligt daar kant en klaar en we realiseren ons nog nauwelijks dat het 

allemaal gemaakt is, laat staan hoe het geproduceerd is.

Een lapje stof, een baksteen of stuk chocolade. In vroegere tijden wisten zelfs 

kleine kinderen maar al te goed hoe iets gemaakt werd, omdat ze zelf in de fabriek 

stonden. Eigenlijk wisten ze liever helemaal niet wat er allemaal bij kwam kijken. 

De omstandigheden waaronder gewerkt werd waren gewoon slecht. In onze 

geïndustrialiseerde samenleving ligt dat alweer ver achter ons, hoewel het is maar 

honderd jaar. Nee, dat doen we nu anders. Alhoewel, de voetbal waarmee je mee 

op het grasveldje speelt is misschien wel door kinderhandjes in de derde wereld 

gemaakt.’ (Pieter de Dreu; overgenomen van: http://www.cultuurwijs.nl/cultuurwijs.

nl/cultuurwijs.nl/i000901.html)

Arbeid – flow op je werk

‘…In opperste concentratie boven jezelf uitstijgen is niet alleen voor topsporters 

weggelegd. Iedereen kan dat ervaren als hij ‘in flow’ komt. Maar wat is flow nu precies? 

En kan die gelukzalige toestand ook op het werk worden bereikt? Zeker, meent de 

Hongaars-Amerikaanse psycholoog Csikszentmihalyi, de uitvinder van het begrip. Hij 

bestudeert al meer dan 25 jaar deze optimale ervaring. Flow omschrijft hij als ‘een 

bewustzijnstoestand van geconcentreerd bezig zijn met een activiteit waarbij iemand 

intens geniet en zichzelf en de tijd vergeet’. Achteraf zorgt dit voor een goed gevoel 

waardoor hij dit nog wel eens wil meemaken. Het onderzoeksteam van Csikszentmihalyi 

interviewde onder andere ruim 8000 mensen over de gehele wereld, uiteenlopend van 

professionals en kunstenaars tot fabrieksarbeiders en boeren naar hun flow-ervaringen.



Conclusie: flow ligt in de voldoening van het volkomen geconcentreerd bezig zijn met 

een uitdagende, maar nét niet te moeilijke opdracht. Cruciaal is dat er evenwicht bestaat 

tussen de eisen die een taak stelt en de capaciteiten van het betrokken individu.

Wanneer iemand bijvoorbeeld overgekwalificeerd is voor zijn werk, slaat de verveling 

al snel toe. Wanneer iemand constant op zijn tenen moet lopen, overheerst angst en 

ligt een ‘burn-out’ op de loer. Hoe beter het evenwicht tussen de uitdaging en de eigen 

vermogens, des te groter de tevredenheid en de concentratie achteraf. Mensen die 

dit regelmatig meemaken, hebben het bevredigende gevoel dat ze het beste uit hun 

leven halen. Ze zijn gelukkiger, gezonder en presteren navenant veel beter.

Een voorbeeld, uit het boek van onze flow-professor spreekt boekdelen, dat van 

Joe Kramer, een lasser uit Chicago. Hij werkte ruim dertig jaar in een fabriek voor 

treinonderstellen, een eentonig, donker complex waar het lawaai oorverdovend was 

en vonkenregens voortdurend opspatten. ‘s Zomers was het er snikheet, ‘s winters 

blies een snijdende prairiewind dwars door de hal. Toch genoot Kramer van zijn baan 

en sloeg aanbiedingen voor promotie regelmatig af. Hij kon elk defect verhelpen, of 

dat nu aan een hijskraan of een simpele monitor was. De combinatie van uitdaging en 

ervaringsgerichte kennis zorgde er bij hem voor dat hij keer op keer in flow kwam.

Dit soort ervaringen is ook voor lopende band medewerkers weggelegd. Bijvoorbeeld 

dat van een man die dag in dag uit zalm moest fileren voor sandwiches. Hij hield 

van zijn baan. Hij legde uit hoe hij ieder vis oppakte, eraan rook en voelde. Hij 

probeerde zich voor te stellen hoe de vis er van binnen uit zag en vond iedere vis 

weer anders. Vervolgens sneed hij, uiterst geconcentreerd dunnen, zuinige reepjes 

af. Hij transformeerde zijn bezigheden in een soort kunstwerk. Hij maakte er iets van 

en werd ‘beloond’ met flow-ervaringen. Elke baan kan dus flow opleveren. Misschien 

een goed moment om eens na te denken of je wel eens flow momenten op je werk 

ervaart. En wat je er aan kunt doen om in deze heerlijke bewustzijnstoestand te 

komen en te blijven. Belangrijk is ook om je eens af te vragen of organisatie wel in 

flow is. Het zou wel eens kunnen zijn dat de cash-flow een afspiegeling is van het feit 

of de medewerkers in flow zitten….’

(overgenomen van: www.managementissues.com/ontwikkelingstools/

ontwikkelingstools/flow_op_je_werk_20050213197.html)

Autisme

‘Autisme wordt beschouwd als een ontwikkelingsstoornis met een neurologische 

oorzaak. De hersenen van autisten functioneren daardoor anders; in het bijzonder 

de perceptie van de sensorische waarnemingen. Hierdoor bestaan hun waarnemingen 

uit losse fragmenten die voor de autist vaak niet de verbanden hebben, die voor 

anderen vanzelfsprekend zijn. Mensen met autisme hebben beperkingen in de sociale 
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interactie, beperkingen in verbale en non-verbale communicatie en beperkingen in het 

verbeelding- en voorstellingsvermogen. Alle mensen met autisme ervaren op hun eigen 

manier hun beperkingen en problemen. Soms ervaart alleen de omgeving dat iemand 

anders is….’ (overgenomen van: http://denebola.pagemasters.nl/autisme.htm)

Autonoom leren

Ieder kind komt ter wereld met een aangeboren leervermogen. Wij zijn anders 

dan andere zoogdieren, maar leren verloopt nog steeds voor een belangrijk deel 

instinctief. Dit is het autonome leren. Al het andere leren (het moderne, abstracte 

leren) is geworteld in die biologisch-motorische infrastructuur. Werkartaal haakt 

met de ambachtelijke methodiek (complex handwerk) aan bij het autonome 

leervermogen. Op een laagdrempelige en praktische manier komen deelnemers in 

aanraking met hun leerblokkades. De structuur van de groep en van de begeleiding 

is erop gericht om deelnemers – via de praktijk van het maken van producten – te 

helpen die blokkades te overwinnen. Daarvoor is veel tijd en geduld beschikbaar.

Basisberoepsbeoefenaar (Colo)

‘De basisberoepsbeoefenaar moet praktisch werk kunnen verrichten dat zelfstandig 

wordt uitgevoerd binnen de grenzen van aangeleerde of door ervaring verkregen 

technieken. Een basisberoepsbeoefenaar is een medewerker die vooral uitvoerend 

werkzaam is op een productietechnisch niveau.’

Basisberoepsopleiding (Colo)

‘Dit is niveau 2 van de beroepsopleidingen dat opleidt tot basisberoepsbeoefenaar. 

De opleiding duurt twee tot drie jaar. Voorheen was dit de primaire opleiding in het 

leerlingwezen.’

Beeldvorming handwerk (zie ook: hand- en hoofdwerk)

Over handwerk bestaat in onze samenleving negatieve beeldvorming. Ten onrechte, 

zoals dit boek laat zien. Nederland profileert zich sterk als dienstverlenend en 

distributieland. Toch is handwerk het pompende hart in elke samenleving: het 

houdt de economie op gang. Straten, wegen, gebouwen, installaties, auto’s en fietsen 

zijn het product van handwerk. Jongeren die geschikt zijn voor geschoold handwerk, 

hebben het niet makkelijk omdat alle media de afgelopen decennia kantoorwerk als 

beter, schoner en slimmer werk afschilderen. Gelukkig is er een kentering zichtbaar. 

De wal van de onmisbaarheid en het belang van geschoold handwerk keert het 

schip van de vreemde collectieve gedachte dat op termijn iedereen kantoorwerk zou 

kunnen doen.



Bemiddelingsadviseur

Bij Werkartaal onderhoudt de bemiddelingsadviseur een netwerk van relaties met 

bedrijven voor stageplaatsen en legt de contacten tussen de deelnemers en de 

stagenemers.

Beroepsbegeleidende leerweg (Colo)

‘Opleidingen van de beroepsbegeleidende leerweg bestaan uit een praktijkdeel 

van zestig procent of meer van de studieduur. Voorheen heette deze leerweg het 

leerlingwezen. Nu wordt deze manier van opleiden aangeduid met de term “mbo 

werkend leren”.’

Beroepscompetentie (Colo)

‘Ontwikkelbare vermogens van mensen om in hun voorkomende beroepssituaties 

op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te 

handelen.’

Beroepscompetentieprofiel (Colo)

‘De (geformaliseerde en gestandaardiseerde) beschrijving van een op de directe 

beroepspraktijk gerichte set kerntaken, kernopgaven en beroepscompetenties met 

succescriteria van een volwassen beroepsbeoefenaar. Een beroepscompetentieprofiel 

komt tot stand op basis van onderzoek uit te voeren in de beroepspraktijk.’

Beroepskwalificatie (Colo)

‘Een beroepskwalificatie is een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en 

houdingen, dat aantoonbaar ontleend is aan concrete handelingen en/of taken die 

voorkomen in de beroepsuitoefening.’

Beroepsonderwijs (Colo)

‘Beroepsonderwijs is gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor de 

uitoefening van beroepen. Daarnaast bevordert het beroepsonderwijs de algemene 

vorming en de persoonlijke ontplooiing van de deelnemers en draagt het bij tot het 

maatschappelijk functioneren. Beroepsonderwijs sluit aan op het voorbereidend 

beroepsonderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs.’

Beroepsopleidende leerweg (Colo)

‘Opleidingen van de beroepsopleidende leerweg bestaan uit een praktijkdeel van 

tenminste twintig procent en minder dan zestig procent van de studieduur. Deze 

manier van opleiden wordt aangeduid met de term ‘mbo dagonderwijs’.’
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Beroepsopleiding (Colo)

‘Een beroepsopleiding richt zich op de kwalificatie voor verschillende niveaus 

van beroepsuitoefening. De assistent-opleiding is gericht op het eerste niveau; de 

basisberoepsopleiding op het tweede; de vakopleiding op het derde en de middenkader- 

en specialistenopleiding op het vierde en hoogste niveau van beroepsuitoefening.’

Beroepspraktijkvorming (Colo)

‘Van elke beroepsopleiding maakt opleiden in de praktijk van het beroep deel uit. 

Deze opleiding in de praktijk, de beroepspraktijkvorming, wordt vastgelegd in een 

overeenkomst tussen de instelling, de deelnemer en het bedrijf of de organisatie 

die de beroepspraktijkvorming verzorgt. De overeenkomst regelt de rechten en 

verplichtingen van partijen en omvat zaken als: de duur van de overeenkomst, 

de omvang van de periode van de beroepspraktijkvorming, de begeleiding van de 

deelnemer, dat deel van de eindtermen dat de deelnemer tijdens de praktijkperiode 

moet realiseren en de beoordeling daarvan en de gevallen waarin en de wijze waarop 

de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. De overeenkomst wordt mede 

ondertekend door een landelijk orgaan als het om ‘mbo werkend leren’ ofwel de 

beroepsbegeleidende leerweg gaat. Beroepspraktijkvorming heeft dus betrekking op 

zowel het praktijkdeel van de beroepsbegeleidende leerweg als op het praktijkdeel 

van de beroepsopleidende leerweg.’

Beroepsprofiel (Colo)

‘Een beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van 

de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. Het 

beroepsprofiel bevat een gestructureerde verzameling uitspraken over: de essentie 

van een beroep of groep van beroepen; de centrale beroepsactiviteiten; de taken en 

handelingen die als regel in de uitoefening van het beroep voorkomen; de mate van 

verantwoordelijkheid, complexiteit en transfer. In het beroepsprofiel moet voldoende 

breedte tot uitdrukking komen. Dat wil zeggen: duurzaamheid, in meerdere 

bedrijven uit te voeren en in meerdere functies uit te oefenen. Een beroepsprofiel 

moet zijn gelegitimeerd door de sociale partners van de desbetreffende bedrijfstak. 

Beroepsprofielen (of andere gelegitimeerde documenten) liggen ten grondslag aan 

de kwalificaties.’



Bewegingsdrang (zie ook: Funktionslust)

Sommige kinderen en jongeren vertonen meer bewegingsdrang dan andere. Vaak 

zijn dit jongens. Deze jongeren zijn slecht af in het klassikale en cognitief gerichte 

onderwijs. Zij kunnen moeilijk stilzitten en worden als gevolg daarvan als belastend 

en moeilijk gezien in een klas. Als dat gepaard gaat met een nadrukkelijke verbale 

aanwezigheid, dan heb je de poppen al gauw aan het dansen. De leerling vertoont 

spoedig signalen van potentiële schooluitval. Bewegingsdrang is een natuurlijke 

uiting van groei en leren, maar die krijgt in veel onderwijsvormen weinig kans. Wel 

in ambachtelijke leerwerkomgevingen, want daar kunnen lichtere en zwaardere 

vormen van fysieke handarbeid worden aangeboden in het kader van het leerproces. 

Dit past prima bij de sterke bewegingsdrang van deze jongeren. Helaas is de status 

van deze vorm van leren lager dan die van het cognitieve leren en dat zal nog wel 

even zo blijven. De betaling voor geschoold handwerk neemt echter door het gebrek 

aan vaklieden weer toe. Dit is een goed bericht voor drukke jongens en meisjes die 

in een leerwerktraject zitten. 

Burgerschapscompetentie (Colo)

‘Het ontwikkelbare vermogen van mensen om in voorkomende maatschappelijke 

situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht 

te handelen. Burgerschapscompetenties hebben betrekking op het vermogen met 

individueel verantwoordelijkheidsbesef te functioneren in het publieke domein, 

dat wil zeggen om in de maatschappij te participeren als actief burger en daarbij 

zelfstandig en verantwoord te handelen.’

Competenties

Competenties lijken op wat we vroeger vaardigheden en tegenwoordig expertise 

noemen. Het Engelse woord competent betekent: op de juiste manier gekwalificeerd. 

In beroepstoeleiding en beroepsonderwijs ligt dit dicht tegen het begrip ‘vakmanschap’ 

aan. Competenties duiden op vaardigheden die nodig zijn om iets uit te oefenen. 

Welke competenties bijvoorbeeld, heb je nodig om volwaardig burger te zijn en om je 

burgerschap volledig te kunnen benutten? Leercompetenties verwijzen steeds vaker 

naar ‘leren leren’ en flexibiliteit in het werk om adequaat en snel op veranderingen 

te reageren, om veranderingen in je professionaliteit te integreren.

Constructivisme

Wat wordt in het kader van ons onderwerp bedoel met constructivisme? Deze term 

verwijst naar de idee dat leerlingen in het leren, kennis voor zichzelf construeren. 

Elke leerling maakt zijn eigen leerproces en creëert betekenis. Dit gebeurt altijd in 
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een sociale context. Betekenis geven en maken is leren. Er is geen andere manier. De 

indringende gevolgen van deze visie zijn tweeledig: we moeten ons als begeleiders 

bij leerlingen meer concentreren op hóe zij leren en minder op wát wij hen leren. 

Er bestaat geen kennis en vaardigheid los van de betekenis die een leerling (of een 

groep leerlingen) aan een ervaring geeft.

Cultuur 

Het woord ‘cultuur’ heeft in het dagelijks gebruik in Nederland twee betekenissen 

die meer en meer naar elkaar toe groeien. De ene betekenis is die in de zin van 

‘hoge cultuur en beschaving’, van klassieke muziek enzovoort. De andere is bedacht 

door antropologen en duidt op de manier waarop groepen mensen hun identiteit 

vormgeven en aan de volgende generatie doorgeven. In de laatste zin opgevat is 

cultuur overlappend met etniciteit. Jongeren uit migrantenfamilies hebben (en leven 

in) minstens twee culturen. Dit geldt ook voor jongeren in Friesland of Limburg, of 

voor katholieke jongeren in Staphorst of protestante jongeren in Volendam. Op veel 

scholen zijn de klassen multicultureel, dit wil zeggen cultureel divers samengesteld. 

Leerlingen hebben vaak minder problemen met deze cultuurverschillen dan leraren 

en begeleiders.

Discriminatie

Alle mensen discrimineren omdat zij onderscheid maken tussen hun eigen 

kinderen of ouders en die van de buren. Het is pas een probleem als discriminatie 

een negatieve intentie of invloed heeft. Dan beschadigt het iemands identiteit en 

daarmee iemands leervermogen. Een krachtige leeromgeving accepteert daarom 

geen negatieve discriminatie of racisme. 

Dominante versus afhankelijke groepen 

Een blinde vlek in de omgang met maatschappelijke verschillen in heterogene en 

multiculturele groepen is dat de leden van sommige groepen meer gelijk krijgen 

dan de leden van andere groepen. Vroeger spraken we van klassen en elites, maar 

die woorden zijn uit. Randstedelijke dominantie ten opzichte van de provincie 

bestaat echter nog steeds. Je kunt dominante groepen ten opzichte van afhankelijke 

herkennen in wie de ander ‘de maat neemt’ en wie ‘de maat genomen’ wordt. Mannen 

kunnen in veel leer- en werksituaties niet meer zo makkelijk vrouwen de maat 

nemen. Die tijd is voorbij. Tussen allochtone en autochtone leerlingen, of deelnemers 

en begeleiders ligt altijd dominantie op de loer. Wie kan in spanningssituaties de 

uitkomst van een dialoog of conflict bepalen en wie minder?



Etniciteit (zie ook: cultuur; zie ook: dominante versus afhankelijke groepen)

Etniciteit wordt vaak gebruikt om de collectieve identiteit van een groep aan geven. 

Hoewel migrantengroepen vaker als etnisch aangeduid worden, zijn er antropologisch 

gezien geen argumenten te bedenken waarom Friezen en Zeeuwen en Hollanders 

niet etnisch zouden zijn binnen de Nederlandse cultuur. Dominante groepen zullen 

niet gauw als ‘etnisch’ aangeduid worden en zullen zich daar ook tegen verzetten.

Etnocentrisme (zie ook: dominante versus afhankelijke groepen)

Dit is een universeel menselijke neiging om leden van andere groepen dan de jouwe 

te beoordelen aan jouw maatstaven. Etnocentrisme is waarschijnlijk geworteld in 

het biologische primaat van ‘productie van diversiteit’. Het is een noodzakelijke 

neiging om de eigen (collectieve) identiteit in stand te houden. Etnocentrisme dat 

overgaat in negatieve discriminatie en racisme is niet universeel en in de Nederlandse 

situatie bovendien contraproductief. De grens tussen positief (bijvoorbeeld rivaliteit 

in voetbal) en negatief etnocentrisme (racisme) is in multiculturele leersituaties 

moeilijk te trekken. Open dialoog en de beleving van de meest kwetsbare partij zijn 

daarin leidend.

Flow

‘Naar het fenomeen Flow is door de Amerikaanse hoogleraar Mihaly Csikszentmihalyi 

veel onderzoek gedaan. Hij heeft hierover diverse boeken geschreven. (…) Kortgezegd 

komt het erop neer dat Flow de optimale beleving is waarbij je bewustzijn gevuld 

wordt met ervaringen, die in harmonie zijn met elkaar. Gevoelens, verlangens en 

gedachten vloeien op de Flow-momenten naadloos in elkaar over. Flow doet zich 

doorgaans voor wanneer iemand zijn vaardigheden maximaal moet benutten om 

een maximale uitdaging te kunnen volbrengen. Een Flow-ervaring is veelal gekoppeld 

aan een bezigheid die je boeit en waarin je opgaat. Tijdens deze belevenis zijn je 

gevoelens, verlangens en gedachten in harmonie met elkaar. Je maakt zogezegd 

gebruik van je eigen stroom van energie.’ (overgenomen van: http://www.burnin.

nl/?id=bhd_nrg_flo) 

Funktionslust (zie ook: flow; zie ook: autonoom leren)

De psychoanalytica Charlotte Buhler is vaak verkeerd begrepen wanneer zij spreekt 

over `Funktionslust’ – plezier in het doen van dingen. Het kind is blij dat het een 

vermogen tot bewegen heeft. Je kunt een kind in een schommel zetten (we zijn ons 

bewust van de passieve betrokkenheid van het kind bij het schommelen) zelfs als 

het zich in het begin verzet. We hopen dat het zal leren om het heen en weer gaan 

fijn te vinden. We kunnen tevreden zijn als het kind zelf actief wordt – wanneer 
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het zelf de ervaring heeft van: ‘Ik kan het zelf!’ Dit is het belonende moment in de 

omgang met het kind dat zelf bijdraagt aan zijn ontwikkeling als mens – onderweg 

om een persoon te worden. Het is niet eenvoudigweg een kwestie van natuurlijke 

groei of maturatie (Wachsenlassen). Als we in de orthopedagogiek met het principe 

van maturatie werken, dan blijft het kind te lang op het niveau van zelf-voldoening. 

In het geval van doof-blinde kinderen is begeleiding inderdaad richting geven. (…) 

Het autonome leren van het kind en de omgeving/begeleiding zijn twee handen op 

één buik. Ze kunnen niet zonder elkaar. 

(overgenomen van http://www.dblink.org/lib/topics/vandijk1.htm; vertaling auteur)

Handwerk en hoofdwerk (zie ook: beeldvorming handwerk)

Handwerk en hoofdwerk zijn termen die ontstaan zijn na de industriële revolutie. De 

Engelse begrippen white collar worker en blue collar worker geven duidelijker aan 

dat ze klassengebonden zijn. Hoewel de ICT-revolutie de indeling van vuil en schoon 

werk overhoop heeft herordend, speelt het negatieve imago van handwerk een rol in 

de overwegende voorkeur voor hoofdwerk. Jongens en meisjes op het vmbo hebben 

last van dit imago, wat hun leermotivatie ongunstig kan beïnvloeden.

Heterogene groepen

We zijn in onze samenleving gewend aan klassikaal onderwijs. Terwijl er veel 

inspanningen worden geleverd om meer persoonsgericht les te geven, is het stelsel 

daar grotendeels nog steeds niet op ingericht. Klassikaal onderwijs uniformeert en 

is moeilijk in staat om aan de grote variaties in hoe kinderen leren, recht te doen. 

Bij Werkartaal is het een uitgangspunt dat de heterogeniteit van de groepen de kern 

vormt van effectieve begeleiding. Opleiders en trajectbegeleiders maken gebruik van 

de diversiteit in deelnemersgroepen.

Imiteren en eigen vorm vinden

Imiteren is een instinctieve manier van leren. Apen leren van elkaar noten kraken, 

door kijken, voordoen en nadoen. Meer dan volwassenen leren jongeren door 

leeftijdgenoten te imiteren en toch een eigen vorm te vinden. Ambachtelijk leren en 

werken drijft op dit principe. Voordoen en nadoen vormen het hart van de didactiek 

bij Werkartaal.

Kwetsbaarheid 

Kwetsbaarheid is een relatief neutrale term aanduiding voor de diagnostische 

beelden waarmee deelnemers bij Werkartaal binnenkomen. Het woord staat min 

of meer tegenover de groeiende invloed van ziektebeelden van psychiatrische 



en leerstoornissen. Het concept ‘gestapelde kwetsbaarheden’ biedt ruimte in 

de communicatie met de deelnemer over hoe we in het leertraject omgaan met 

stoornissen en andere belastende beelden zoals gehandicapt, allochtoon, zwak 

begaafd et cetera.

Leerblokkades

Kinderen worden geboren met onbedwingbare impulsen tot leren. Leren kruipen, 

staan en lopen zijn voorbeelden van autonoom leren. Dit vermogen kan worden 

beschadigd door slechte gezinssituaties en misbruik van het kind. Ook kunnen 

negatieve schoolervaringen het vermogen aantasten. Ambachtelijke leeromgevingen, 

zoals Werkartaal, kunnen het aangetaste leervermogen weer vlot trekken en zelfs 

herstellen.

Loyaliteit balanceren en conflicteren

Loyaliteiten vormen het cement van en tussen alle menselijke bindingen. Bij 

het bestuderen van hoe kinderen hun loyaliteiten naar personen en activiteiten 

balanceren, zien we of kinderen leren en hoe dit zich voltrekt. Deze methode past goed 

bij kinderen uit meer ik-gerichte (autochtone) en wij-gerichte (allochtone) families

Migratiegevolgen

Alle jongeren uit migrantenfamilies hebben te maken met gevolgen van de migratie. 

Migratie is altijd een combinatie van verrijkingen en verliezen. Als deze jongeren 

het niet goed doen op school of daarbuiten, dient men altijd de gevolgen van de 

migratie in kaart te brengen. Hier zijn verschillende diagnostische kaders voor (zie: 

http://scholieren.samenvattingen.com/documenten/show/2461018/ en ook Leito & 

Van Bekkum, 1997). 

Meesteren

Het Nederlands kent het woord ‘meesteren’ niet in de betekenis van het Duitse 

meistern en het Engelse to master: ‘je eigen maken’. In het woord ligt ‘meester 

worden’ van iets besloten. Wat we tegenwoordig zeggen is ‘internaliseren’ of ‘eigen 

maken’. ‘Iets meester worden’, dekt wat deelnemers in Werkartaal doen en oefenen, 

niet via boeken of klassikaal onderwijs, maar via doen, oefenen, herhalen en 

scheppend handwerk. 

Motivatie

Motivatie is vooral een psychologisch en pedagogisch begrip. De onderzoeken van de 

afgelopen honderd jaar richtten zich steeds meer op het cognitieve, mentale leren 
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(‘in het hoofd’ en uit boeken). De notie dat doen, bewegen en handwerk de basis is 

van het meeste leren van kinderen en jongeren, is hierdoor in het gedrang gekomen. 

Motiveren is in Werkartaal een praktische vakkundigheid, waarmee men dagelijks 

bezig is. Cognitie speelt daarin een rol, maar altijd gekoppeld aan de praktijken 

waarin de deelnemer functioneert.

Piekervaring

Een term die de psycholoog Abraham Maslow introduceerde en die de concepten 

‘flow’, ‘Funktionslust’ en ‘werkplezier’ overlappen. Een piekervaring is gevoel van 

succes, van overwinning, van vreugde, en van uitbrekend enthousiasme rond een 

enkele gebeurtenis. Een gevoel zo overweldigend dat we dit bijna volledig terug 

kunnen ervaren door er alleen maar aan te denken. Flow en de ervaring een 

ambachtelijk vakmanschap te ‘meesteren’, lijkt veel op een piekervaring.

Rivaliteit

Rivaliteit is een basisdynamiek onder jongeren. Bij jongens iets anders dan bij meisjes 

omdat testosteron hen rivaliserend (en seks- en vechtlustig) maakt. Ervaren leraren 

en begeleiders maken in hun didactiek slim gebruik van het rivaliseren onder jongens. 

Het helpt jongens door moeilijke leermomenten en over hun leerblokkades heen.

Stoornis (zie ook: kwetsbaarheid)

‘Stoornis’ is een concept dat met de toegenomen invloed van de medische 

en psychologische wetenschap is meegegroeid. Vroeger hadden leerlingen en 

kwetsbare mensen nauwelijks stoornissen. Tegenwoordig zijn er tientallen 

medische, psychiatrische, psychologische en orthopedagogische stoornissen 

waaraan mensen kunnen lijden. Gebruik van deze aanduidingen helpt Werkartaal 

niet om haar werk goed te doen. Integendeel. Zij steken daarom veel energie in het 

stimuleren van deelnemers om zich niet neer te leggen bij het stigma van autisme, 

persoonlijkheidsstoornis of schizofrenie. Vaak zijn hun ambachtelijke intelligentie 

en handvaardigheid namelijk niet aangetast door de stoornis. 

Theorie-praktijkbreuk

Voor kinderen is praktijk (doen/spelen) en theorie (denken) niet gescheiden. In 

onze (westerse) cultuur is theorie steeds belangrijker geworden, waarbij praktijk en 

ervaring minder de toetssteen werden. Denken en cognitie los van ervaren kreeg 

in onderwijscontexten de overhand. Het pragmatisme van Dewey in (laboratorium) 

onderwijs is een antwoord op de overwaardering van dit denken in leren. Dit kan 

men terugvinden in het basis- en voorgezet onderwijs. Dat richtte zich de afgelopen 



decennia op het cognitieve leren en minder op het doe-leren, dat vaak beter bij 

jongens past. Er lijkt nu sprake van een kentering (vooral in het beroepsonderwijs), 

maar veel onderzoek en regelgeving in het onderwijs is nog cognitiegericht.

Trajectbegeleider

Werkartaal heeft twee trajectbegeleiders, die ieder maximaal twintig deelnemers 

begeleiden. Zij zorgen ervoor dat belastende factoren van buiten (gezin, werk, 

wonen, uitkeringen) het leertraject zo weinig mogelijk beïnvloeden. Dit betekent het 

onderhouden van allerlei kontakten en het oplossen van mogelijke spanningen voor 

de deelnemers. Bijna altijd gebeurt dit samen met de deelnemer, als deel van het 

leertraject.

Uniform leren

Een grote belasting voor veel kinderen en jongeren op school is de nivellerende 

druk van uniform leren. Natuurlijk is de groep van leeftijdsgenoten een belangrijke 

stimulans bij het leren. Wanneer echter de leraar de leerstof – en het onderwijs de 

klas als geheel, tot instrumenten van kennisoverdracht stellen, krijgen het autonome 

leerproces en ‘constructivistisch leren’ minder kans.

Werkrelatie 

Zonder vertrouwensband is de kwaliteit van een leeromgeving beperkt en het 

leerproces geschaad. Werkartaal investeert als team van trajectbegeleiders en 

opleiders veel in de opbouw van persoonlijke werkrelaties met deelnemers. De 

socioloog Frans Meijers onderscheidt koude en warme begeleidingsstijlen, waarbij 

de laatste effectiever zijn.

Waarden en normen

In elke vorm van onderwijs worden waarden en normen overgedragen. Zo ook in 

beroepsopleidingen. Al die waarden en normen zijn cultuurgebonden. Ze zijn 

nationaal, maar ook religieus, regionaal en politiek gekleurd. ABN (Algemeen 

Beschaafd Nederlands) is hiervan het beste voorbeeld. Wie het niet goed spreekt, 

verstaat, leest en schrijft, is nog geen ‘echte’ Nederlander. Goede beheersing van 

het Nederlands is dus een belangrijke waarde. Het Nederlands is antropologisch 

gezien de ruggengraat van onze collectieve identiteit, van onze nationale identiteit. 

De taal weerspiegelt allerlei waarden en normen in spreekwoorden en gezegden. 

Als je zegt: ‘Je moet er niet omheen draaien.’, tegenover een Nederlander met een 

Aziatische achtergrond, dan bedoel je: ‘Wees wat rechtstreekser, want dat doen wij 

hier in Nederland zo.’ In de honderden uitdrukkingen over verspilling, over genieten, 
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over sparen, over bezinnen voor je begint, weerspiegelt zich de Nederlandse ziel 

en identiteit. De culturele identiteit vertoont tussen alle regio’s, klassen, religieuze 

groepen en beroepsgroepen grote variaties.

Zone van meest nabije ontwikkeling

De zone van meest nabije ontwikkeling (zone of proximal development) is een 

leerconcept bedacht door de Russische leerpsycholoog Leontjew Vygotsky. Een goede 

leeromgeving – die leersituaties aanbiedt die nabij het huidige ontwikkelingsniveau 

van de leerling zijn – stimuleert de leerling om de volgende stap in het leerproces te 

zetten. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. Het vraagt vakmanschap en 

ervaring van de leraar om te observeren en om de omgeving zo te organiseren dat de 

leerling inderdaad die volgende stap kan zetten
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Stichting Werkartaal (030 - 691 13 31)

Ferry de Boer (hoofdopleider) & Ilona Rengelink (trajectbegeleider)
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3707 TM Zeist

E-mail: info@werkartaal.nl

Website: www.werkartaal.nl

Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (026 - 445 78 00)

Sonja Sjollema (subsidiegever van dit boek)
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E-mail: info@nsvp.nl

Website: www.nsvp.nl

ATC – Deltion College (038 - 850 31 11)

Dikkie Alkema (directeur)
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Postbus 26
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