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Uithuisgeplaatste jongeren 

keren terug op school

Kenniscentrum 

Talentontwikkeling



Samen de schoolloopbanen verbeteren: ideeën van jongeren centraal

Stay on Track 2020 - 2024: 

Wat willen we in 4 jaar bereiken?

Kennisdoel: - ervaringskennis verzamelen

- zijn er al bestaande ‘good practices’?

Veranderdoel: - oplossingen van jongeren centraal

- focus op ontdekken en ontwikkelen van talenten

Ontwerpdoel: - oplossing(en) ontwerpen en écht invoeren

Professionalisering: - trainingsbehoefte professionals?



•

 Levensverhalen verzameld en portretten gemaakt

 Meerdere perspectieven: jongeren, ouders,  professionals

 Oplossingen van jongeren zelf, en van hun naasten

 Oplossingen uitwerken tot bouwstenen (co-creatiegroepen)

 onderzoek = motor voor verandering + een avontuurlijke ontdekkingsreis

Participatief Actie Onderzoek: in en met de praktijk, verandering!

Hoe gaan we te werk?



Het verhaal van Lot (1)
18 jaar LOT: ‘’Ik had toen mijn mond open moeten 

trekken: ‘Ik heb HAVO niveau, ik wil HAVO 

doen.’’



Het verhaal van Lot (2)
18 jaar LOT: ‘’Veel werkgevers zeggen uiteindelijk van: waarom 

heb jij in godsnaam geen diploma van de middelbare 
school? Dat is toch iets wat je wel nodig hebt in je leven.’’ 
– ‘’Ik zat daar mee.’’ -

LOT: ‘’Ik had toch wel het 
gevoel van ja, over 2 weken ben 
jij weer weg.’’



Het verhaal van Lot (3)
18 jaar

LOT: ‘’Het maakt het gewoon een stuk makkelijker als je 
gewoon een goede band hebt met iemand aan wie je alles 
kunt vertellen.’’

LOT: ‘’Ik hoop echt dat er iets mee gedaan wordt.’’



In gesprek met elkaar

 Break-out rooms 

 Welke oplossing(en) zien jullie in het verhaal van Lot? 

 Wat is er voor nodig om de oplossing(en) in de praktijk te realiseren?
Wat betekent dit voor jongeren, ouders, professionals, het systeem?



Uitwisseling

 Tot welke oplossingen zijn jullie gekomen?

 Welke oplossing ziet Lot?
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Meer informatie:
https://www.hr.nl/stay
ontrack
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