Stap 3: Ondersteun de ouders

Voorbeeld1

“Migrantenjongeren, een nieuw start”
Nannie Vervoort. Directeur Bedrijfsvoering, i-psy De Jutters interculturele psychiatrie voor jeugd en gezin
en Phuoc Pham, Schoolmaatschappelijk werker VO, Schoolformaat
Het goede voorbeeld
Al geruime tijd constateren deskundigen dat migrantenjongeren veel uitvallen op school, en dat zij moeite
hebben met de integratie in de maatschappij. Daarom luiden meerdere deskundigen2 de alarmbel. Deze
deskundigen komen met het voorstel ‘Migrantenjongeren, een nieuwe start’. Dit project beoogd om
preventief te werken aan schooluitval. En hopen een bijdrage te leveren aan de integratie en participatie
van jongeren in de Nederlandse samenleving. Dit project heeft een vernieuwde aanpak die zich richt op
preventie, vroeg signalering, samenwerking en afstemming.

“Geen school betekent een lege dag, geen perspectief, een gevoel van falen, achterstand op
leeftijdsgenoten, en later geen werk en dus geen inkomen met alle gevolgen van dien.”

Welzijn
Centraal staat de jonge migrant en zijn/haar specifieke context, en steunsysteem. In plaats van een vooraf
vastgesteld programma aan te bieden zal gekeken worden naar de behoefte van elk individu. Voor alle
jeugdige nieuwkomers wordt een op maat gemaakt plan van aanpak opgesteld (vlak nadat zij in Den Haag
zijn aangekomen). Een belangrijk punt is de mening van de jongeren. Zo zal er gekeken worden wat de
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De Werkgroep Kind in azc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorbeelden. De initiatieven zijn door de
werkgroep verzameld en met goedkeuring van de diverse organisaties publiceren we deze voorbeelden
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Ipsy de jutters, CJG, schoolarts, huisarts, schoolmaatschappelijk werk, organisaties betrokken bij opvang van
AMV-ers, Unicef, jeugd GGZ, Gemeente, Vluchtelingenwerk, COA etc.

jongeren wensen en wat hun motiveert. De verwachting is dat dit de integratie in de Nederlandse
samenleving zal bevorderen en bespoedigen.
Wat is er voor nodig?
-

Bijeenkomst kernteam van stakeholders, die probleem herkennen en belang erkennen,
doelstelling onderschrijven, beslissingsbevoegd zijn, bereid zijn tot het beschikbaar stellen van
financiële middelen en/of capaciteit.
Opdrachtgeverschap
Inventarisatie van instellingen die bij dit project betrokken dienen te worden
Rolverdeling
Opstellen en uitwerken van processtappen en een tijdsplanning.

