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Inleiding              

 

School Als Werkplaats (SAW) gaat haar zevende jaar in. Is het daarom een succes? Doen we de 

dingen die we moeten doen? Hebben we onze doelstellingen nog goed in de gaten?  Heeft de 

werkwijze resultaat? Het Friesland College, de gemeente Leeuwarden en de andere SAW-partners 

hebben behoefte aan inzicht in de werking en opbrengsten van SAW over meerdere jaren. Het 

Friesland College heeft daarom in 2015 BMC/TNO  gevraagd om een monitor te ontwikkelen en alvast 

een nulmeting uit te voeren. In de maanden april en mei 2015 hebben BMC/TNO deze nulmeting van 

de SAW-monitor uitgevoerd. Het heeft  een eerste beeld opgeleverd van de werking en opbrengsten 

van SAW. Ook heeft het een aanzet gegeven tot verbeteringen op de korte en langere termijn. Het 

staat beschreven in het rapport: School Als Werkplaats monitor ‘Resultaten en werkende 

bestanddelen’. Dit rapport is op te vragen bij het secretariaat van het Friesland College; Studenten 

Service Centrum  (T: 088-0603280). 

 

Op basis hiervan heeft het Friesland College de monitor opnieuw uitgevoerd in het studiejaar 

2015/2016, met de titel: Monitor School Als Werkplaats 2016. Het Friesland College heeft gebruik 

gemaakt van de instrumenten die BMC/TNO voor de Monitor 2015 ontwikkeld hebben. Ook nu heeft 

het SAW team een maand lang haar activiteiten bijgehouden en heeft het team een week een logboek 

bijgehouden. Er zijn interviews gehouden met studenten, docenten en de werkers van SAW en 

kwantitatieve data zijn geactualiseerd. De resultaten zijn geanalyseerd en op papier gezet. 

      
De rapportage van deze monitor ligt voor u. Allereerst geven wij een samenvatting van de conclusie 

en aanbevelingen van de Monitor 2015. Daarna geven we de stand van zaken van 2016 aan, en 

eindigen met conclusies en aanbevelingen. Alle actuele informatie over SAW staat gedurende het 

gehele jaar op de website van SAW: www.frieslandcollege/saw.  

Deze rapportage is bedoeld voor zowel het Friesland College als voor de bestuurders van de zorg- en 

welzijnsinstellingen en de Friese gemeenten. Het is de bedoeling om elk jaar  in november over de  

resultaten van het voorafgaande studiejaar rapport uit te brengen. 
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1. Wat is SAW                                                                                                                                    

SAW is een manier van werken waarbij hulpverleners en welzijnswerkers gemiddeld twee dagen 

per week op de school en in de klas/groep aanwezig zijn naast en samen met de docent/coach. Op 

school vormen zij een team van generalisten, binnen het team zijn ze specialisten. De lijnen zijn 

kort, de benodigde hulp wordt snel en op maat geleverd. 

De inzet van het SAW-team varieert van licht pedagogische ondersteuning tot intensieve gesprekken 

met de student. Het initiatief voor contact kan liggen bij de SAWer, de docent/coach of de student.  

 

 

1.2. Start SAW 

 

SAW is gestart in het studiejaar 2010-2011 als een project voor een aantal niveau 2 BOL1-

opleidingen. SAW is vanaf 2012 op alle niveau 2 BOL-opleidingen locatie Leeuwarden begonnen, 

bereik ca. 700 studenten. Vanaf het studiejaar 2014/2015 is het team SAW operationeel in alle BOL-

opleidingen (van entree tot en met niveau 4 MBO opleidingen) in Leeuwarden en een klein deel 

Heerenveen met een bereik van ruim 4200 studenten. Vanaf het studiejaar 2016/2017 is SAW verder 

uitgebreid naar alle BOL opleidingen in Heerenveen, waarmee het bereik van SAW op ruim 6300 

studenten is gekomen.   

 

1.3. Ontstaan SAW 

 

De methodiek van SAW is ontstaan vanuit de gedachte dat: 

 Het een positief effect heeft op onderwijsopbrengsten ten aanzien van voortijdig 

schoolverlaten (VSV) diplomarendement, schoolverzuim en opleidingsduur. 

 Het een positief effect heeft omdat studenten minder een beroep doen op externe duurdere 

zorg. Ondersteuning wordt in een vroegtijdig, preventief stadium in de school aangeboden. 

 Het een positief effect heeft op interdisciplinaire inzet van hulpverleners van zorg- en 

welzijnsinstellingen die opereren vanuit de klas, dicht bij de student en de docent/coach 

waardoor preventie en zorg doelmatig worden aangeboden. 

 

2. Monitor SAW 

 

Het Friesland College voert de monitor jaarlijks uit. Een goede monitor biedt sturingsinformatie: de 

basis voor het opstellen, evalueren en bijstellen van beleid. De SAW-monitor wordt daarom verankerd 

in de beleidscyclus van het Friesland College. De resultaten/opbrengsten worden besproken met de 

directie van de scholen, zodat zij hier op kunnen anticiperen en eventueel professionalisering kunnen 

organiseren.  

 

    2.1. Doel Monitoring SAW 

 

 Inzicht bieden in ‘werkende bestanddelen’ van SAW. 

 Inzicht bieden in de opbrengsten voor het Friesland College. 

 Aanknopingspunten voor doorontwikkeling SAW-methodiek en SAW-monitor. 
  

                                                           
1 BOL opleiding=stage/praktijk en leren op school 
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2.2. De onderzoeksinstrumenten voor de SAW-monitor zijn:  

 

Kwalitatief: 

 Tijdschrijfinstrument (gedurende een week bijgehouden door de SAWers) en logboek 

(gedurende een maand bijgehouden door de SAWers) van het SAW-team. 

 Groepsinterviews met studenten, docenten/coaches en SAWers.  

 

Kwantitatief: 

 Data-analyse van studentenbestanden van het Friesland College en registratie van 

begeleiding door SAW-team (EduArte studentenregistratie)  en data van DUO/BRON van het 

Ministerie van OC en W. 

     

In de eerste helft van 2015 hebben BMC en TNO voor het eerst deze gegevens verzameld en 

uitkomsten gerelateerd aan de methodiek SAW binnen het Friesland College. 

 

In 2016 zijn deze gegevens door het Friesland College opnieuw verzameld en geïnventariseerd.  

 

Voor beide data geldt dat er een stijging van de populatie is: 

 Populatie data-analyse 2015: 4800 studenten, 2016: 6300 studenten. 

 SAW onderzoeksgroep 2015: 17 SAWers, 2016: 22 SAWers.   

 
3. Uitkomsten monitor                           
 
Hieronder werken we de uitkomsten van de kwalitatieve en kwantitatieve data uit. We beginnen steeds 
met de belangrijkste uitkomsten van de meting in 2015 en daarna in die van 2016. 
 

Algemeen geldt dat de conclusies uit 2016 een grote overeenkomst vertonen met die uit 2015. Dit 

blijkt zowel uit de tijdsinvestering van de SAWers, als uit datgene waar de SAWers waarde aan 

hechten in hun werk. In het volgende hoofdstuk lichten we dit toe.    

 
3.1. De uitkomsten op basis van de kwalitatieve data van 2015 waren:  
 

1. Nabijheid, laagdrempeligheid van het SAW-team werkt effectief. 

2. Snelheid en doeltreffendheid (tijdig interveniëren van het SAW-team). 

3. Respectvol, laagdrempelig contact met studenten. 

4. Breed handelingsrepertoire, alle expertise binnen één team en het werken als generalist met een 

specialistische achtergrond.   

5. Directe ondersteuning van studenten, docenten/coaches en collega-SAWers, geen ‘schotten’.  

 
3.2. De uitkomsten op basis van de kwalitatieve data van 2016 zijn:  

 

De punten 1 t/m 5 gelden onverminderd als belangrijke uitkomsten voor 2016.  

 

In de uitkomsten van 2016 komen er twee nieuwe aspecten bij: 

 

1. Een aanvullingen op het bestaande punt 3 ( respectvol, laagdrempelig contact met 

studenten), namelijk dat uit zowel de interviews als de SAW-rapportage in EduArte blijkt dat 

in 2016 meer gesprekken op initiatief van de student zelf zijn gevoerd met SAW.  

2. Uit de interviews met zowel de docent/coaches als de SAWers blijkt dat “sparringpartners” 

zijn voor de docent/coach een belangrijke waarde heeft. Aanwezigheid van SAWers op de 

afdelingen en in de klas in combinatie met het vertrouwen in zijn/haar expertise en 

handelingssnelheid, maakt dat docent/coaches signalen sneller delen. Op basis hiervan 

komen SAWers ook op tijd in actie. Ervaring leert dat tijdige, preventieve actie, de groei van 

het probleem kan voorkomen. 
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3.3. De uitkomsten op basis van de kwantitatieve data van 2015:  

 

De opbrengst van de nulmeting van deze data in 2015, liet zien dat bij niveau 2 studenten die 

vanaf 2010 jaarlijks worden gevolgd er een daling was van 7% minder VSV.  Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat het SAW-team pas vanaf augustus 2014 op alle MBO opleidingen, 

entree tot en met niveau 4, werkzaam was. 

 

3.4. Uitkomsten op basis van kwantitatieve data 2016  

 

3.4.1. Uitkomsten inzake het terugdringen van het Voortijdig School Verlaten (VSV): 

 

Tabel percentages VSV: 

 

 
 

 

Toelichting: 

 

In de meting van 2016 zijn niet alleen alle opleidingen, maar ook alle MBO niveaus (entree tot en met 

niveau 4) meegenomen.  

T.o.v. 2015 vindt de grootste daling van het VSV plaats bij MBO niveau 1 (entree) ruim 4% en niveau 

2, 1,2%. Ook bij MBO niveau 3/4 is er sprake van een lichte daling van het aantal VSV-ers 0,3%.   

 

In 2015 stond het Friesland College landelijk in de top drie van terugdringing VSV. 
 
Belangrijke opmerking bij deze cijfers: 
 
De cijfers van 2015-2016 zijn voorlopige cijfers van 24 oktober 2016. 
De definitieve VSV-cijfers van DUO komen in februari 2017 en worden op de landelijke site: 
www.vsvverkenner.nl gepubliceerd. De voorlopige conclusie is dat de grootste daling plaatsvindt t.o.v. 
vorig studiejaar bij niveau 2 (27 studenten) en bij MBO niveau 1 (entree) en MBO niveau 3 en 4 een 
lichte daling van 7 respectievelijk 8 studenten. Het doelpercentage, afgesproken in de VSV-
convenanten tussen Ministerie van OC en W, gemeenten en onderwijs wordt daarmee ruimschoots 
behaald. De discussie komend jaar zowel landelijk als regionaal is of VSV na jarenlange daling zich 
nu niet stabiliseert.  
  

niveau 1
2014-2015

niveau 1
2015-2016

niveau 2
2014-2015

niveau 2
2015-2016

niveau 3-4
2014-2015

niveau 3-4
2015-2016

Percentage FC 19,8 15,64 8,1 6,92 2,3 2,03

Landelijk Percentage 35,69 34 10,08 9,91 3,4 3,3

Doelpercentage 22,5 22,5 10 10 2,75 2,75
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3.4.2. De resultaten inzake het diplomarendement* 
 
 

 MBO-niveau  

 1 2 3 4 FC 

2014 - 
2015 78,78% 72,64% 74,84% 77,21% 75,52% 

2015 - 
2016 80,29% 72,31% 66,85% 75,14% 72,88% 

 
Toelichting op de cijfers 
 
Het diplomarendement in het studiejaar 2014-2015 was voor het hele Friesland College 75,52%. 
Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 73,4%. Voor het studiejaar 2015-2016 is er een lichte 
daling in diplomarendement. Deze daling wordt veroorzaakt bij de MBO niveau 3 opleidingen. De 
oorzaak is de grote doorstroom van studenten naar MBO niveau 3 vanuit  MBO niveau 2 in dat jaar. 
De verwachting is dat over twee jaar het diplomarendement van MBO niveau 3 opleidingen weer op 
het niveau is van 2014-2015. 
 
* Het aantal gediplomeerde instellingverlaters in een jaar als percentage van alle instellingverlaters in hetzelfde jaar. 

 
Studieduur van de opleiding 
 
De studenten worden ingeschreven voor een 1, 2, 3 of 4 jarige MBO opleiding. De daarvoor geplande 
studietijd (nominale duur) kan vanaf volgend jaar worden gemonitord. 
DUO levert vanaf februari 2017 de ROC’s de actuele informatie aan over de studietijd omdat een 
student zijn traject bij meer ROC’s kan volgen. Op dit moment is deze informatie nog niet beschikbaar. 
Relevant voor SAW is de vraag of hun ondersteuning een bijdrage levert aan het tijdig(er) afstuderen 
voor een groep studenten die studievertraging oplopen door bijvoorbeeld thuis- en/of persoonlijke 
situatie. 
 
Ziekteverzuim van de studenten   
 
Het ziekteverzuim van studenten was in het studiejaar 2014/2015, 6% en is in studiejaar 2015/2016 
verder gedaald naar 5,47%. Ziekteverzuim is een speerpunt van het SAW-team, omdat het een 
belangrijke indicator kan vormen van achterliggende problematiek bij studenten en vaak een voorbode 
is van VSV. Het SAW-team is samen met de docent/coaches extra alert op ziekteverzuim. Regelmatig 
overleggen en signaleren SAWers samen met docent/coaches of er studenten zijn die verzuimen. Is 
dit het geval dan wordt er direct actie ondernomen om te achterhalen wat de reden van dit verzuim is. 
Ook tijdens studentbesprekingen vormt verzuim een belangrijk onderwerp. Mede door deze 
gezamenlijke inzet is er een slag gemaakt als het gaat om tijdig anticiperen en handelen op verzuim.  
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4. Preventief bereik en doorverwijzingen SAW 

 

Als eerder vermeld, beoogt SAW een positief effect te hebben op het beroep dat studenten doen 

op externe duurdere zorg. Dit door ondersteuning vroegtijdig en preventief in de school aan te 

bieden. 

 

Dit is gemeten middels kwalitatieve en kwantitatieve data uit EduArte en van rapportages van het 

SAW-team op de 3 categorieën: 

 Preventie. 

 Lichte ondersteuning en het type van ondersteuning dat geboden wordt door SAW team en de 

analyse en trends.   

 Doorverwijzing naar externe lichtere en zwaardere zorg op 3 niveaus: ambulante begeleiding,  

dagbehandeling of dagopname.  

 
 
4.1. Resultaten preventief bereik en doorverwijzingen SAW 
 
 
Locatie Leeuwarden:  
 
         

Studiejaar Totaal 
bereik 
preventief 

Waarvan intensieve 
begeleiding door SAW 

Verwijzing naar 
externe lichtere 
(jeugd)zorg  

Verwijzing naar 
externe zwaardere 
(jeugd)zorg 

2011/2012 892 199 4% 2% 

2012/2013 1100 355 5% 3% 

2013/2014 2137 712 2% 1% 

2014/2015 4700 903 2,3%  1,3%  

2015/2016 4843 736 3,8% 0,8% 

 

Toelichting 
Het bereik van SAW is vanaf het studiejaar 2011/ 2012 ieder jaar gestegen, zowel preventief als wat 
betreft de intensieve begeleiding. Dit komt omdat het aantal uren dat ingezet is steeg van 104 uur per 
week in het studiejaar 2011/2012 naar 157 uur per week in het studiejaar 2015/2016. En dit komt 
omdat SAW is ingezet in op alle scholen en alle niveaus. Wat hierbij opvalt is dat het aantal 
verwijzingen naar de externe/zwaardere zorg niet is gestegen, maar gedaald tot onder de 1 procent in 
het studiejaar 2015/2016.  
 

 
Locatie Heerenveen: 
 
 

Studiejaar Totaal 
bereik 
preventief 

Waarvan intensieve 
begeleiding door SAW 

Verwijzing naar 
externe lichtere 
(jeugd)zorg  

Verwijzing naar 
externe zwaardere 
(jeugd)zorg 

2015/2016 1509 278 3,6% 0,7% 

 

 
Op de locatie Heerenveen is in het studiejaar 2015/2016 een start gemaakt met SAW. De beschikbare 
uren waren beperkter als in Leeuwarden, vandaar ook het lagere (preventieve) bereik. De komende 
jaren komt er meer vergelijksmateriaal, te meer ook omdat de SAW uren in Heerenveen in het 
studiejaar 2016/2017 enorm zijn uitgebreid. Wel valt ook in Heerenveen al het lage percentage 
doorverwijzingen op. Ook hier blijkt net als in Leeuwarden de eigen inzet van SAW veelal afdoende 
ondersteuning voor studenten om hun opleiding op een goede manier te vervolgen. 
 
De uitgebreide informatie over de verwijzingen naar de externe lichtere en zwaarder vormen van 
(jeugd)zorg staan in de bijlages. 
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5. Tot slot    

 

Wanneer we kijken naar de drie veronderstellingen van waaruit de methodiek van SAW is 

ontstaan dan zitten we goed op koers. De veronderstellingen zijn: 

 

1. SAW heeft een positief effect op onderwijsopbrengsten ten aanzien van voortijdig 

schoolverlaten (VSV) diplomarendement, schoolverzuim en opleidingsduur. 

2. SAW heeft een positief effect op het beroep dat studenten doen op externe duurdere zorg, 

omdat hen ondersteuning wordt aangeboden in de school en in de klas en in een 

vroegtijdig, preventief stadium. 

3. SAW heeft een positief effect op het interdisciplinaire samenwerken en de inzet van 

hulpverleners van zorg- en welzijnsinstellingen, omdat zij opereren vanuit de klas, dichtbij 

de student en de docent/coach waardoor preventie en zorg doelmatig worden aangeboden.  

 

 

Wat betreft de eerste veronderstelling zijn de resultaten op alle onderdelen positief. Dit staat uitgebreid 

beschreven in hoofdstuk 3.  

Wat betreft de tweede veronderstelling blijft het SAW-team onder de 3,5% scoren als het om 

verwijzingen naar externen en onder de 1% als het om verwijzingen naar de zwaardere hulpverlening 

gaat. Dit staat beschreven in hoofdstuk 4.  

Wat betreft de derde veronderstelling boeken we ook een goed resultaat. Hierbij gaat het om de 

resultaten op het gebied van voortijdig schoolverlaten en de effectiviteit van SAW als het gaat om 

preventie en zorg op maat. Het Friesland College behaalt, onder andere door de inzet van SAW 

steeds goede resultaten als het gaat om de teruggang in het voortijdig school verlaten.                     

Het SAW-team werkt zonder schotten en dichtbij de student, zodat preventief en op maat de zorg de 

school ingebracht wordt. De 5 werkzame principes die naar voren kwamen in de Monitor 2016 staan 

nog steeds recht overeind: 

 

1. Nabijheid en laagdrempeligheid.  

2. Snelheid en doeltreffendheid.  

3. Respectvol en laagdrempelig in het contact met studenten. 

4. Breed handelingsrepertoire: alle expertise binnen één team.   

5. Directe ondersteuning, geen ‘schotten’. 

 

Ook blijkt uit de interviews dat zowel studenten als docent/coaches zich enorm gesteund en beter 

toegerust voelen met de komst van SAW, waarmee drempels voor tijdige interventies worden 

geslecht.  

 

Een nog niet omschreven factor die van invloed is op het succes van SAW, is het plezier dat alle 

werkers hebben in hun werk op school. De methodiek geeft hen de mogelijkheid zich “vrij” te begeven 

tussen de studenten. Ze zien in de klas en op de afdeling meer van de student dan “het probleem”. 

Daarnaast wordt genoemd dat de lijnen kort zijn binnen het team en dat het oplossingsgericht werken 

zeer effectief is. Dit vanwege het ontbreken van de schotten. Een voorbeeld: in casusoverleg gaat het 

over “de student, die” en niet over “mijn instelling in deze werkt als volgt”. 

Bron: interviews met SAWers.      
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Aandachtspunten en punten ter verbetering:  

1. Er is nog beter inzicht te krijgen in de lopende behandelingen bij externe (jeugd) zorg en 

de invloed van SAW daarop. Dit onder andere door dit in te voegen bij de registratie in 

EduArte, het student-volg systeem van het MBO.  

 

2. Er is groei in het aantal studenten dat de praktijkroutes volgt. In de praktijkroutes werken 

studenten in bedrijven en instellingen, zoals bij Zuidoost Zorg in Drachten. Zij krijgen zowel 

begeleiding van medewerkers van het bedrijf/ de instelling als van docenten/coaches van het 

Friesland College ‘op de werkvloer’. Studenten doen via de praktijkroute ervaring op in 

meerdere contexten, dus in meerdere bedrijven. Deze ontwikkeling betekent iets voor de inzet 

van SAW. Immers een deel van de studenten “verschuift” hiermee van school naar de 

bedrijven. SAW speelt zo effectief mogelijk in op groei van het aantal studentes in de 

praktijkroutes. 

 

3. De inzet en aansluiting van SAW op MBO niveau 3 en 4 zal nader geanalyseerd moeten 

worden. De reden is dat er een lichte daling in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten 

te zien is.  

 

4. Er is een nadere analyse van (problematisch) ziekteverzuim nodig om te kijken welke winst 

hierin nog te behalen valt. Het nog beter bereiken van de studenten ook met behulp van 

bijvoorbeeld de vele mogelijkheden van sociale media behoort ook tot de actiepunten binnen 

SAW.  

 

5. Er wordt gekeken naar verbeteringen in de samenwerking met het mentor-programma om zo 

samen nog meer studenten te kunnen bereiken. 
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Bijlage 1  Voorbeeld logboek SAWers en samenvatting uitkomst resultaten logboeken 

 

Doel logboek 

De bedoeling van dit logboek is om inzicht te geven in primair preventieve activiteiten, die vanuit de 

SAW-aanpak als kenmerkend worden beschouwd voor het terugdringen van VSV en verwijzingen 

naar zwaardere vormen van zorg.  

Waar gaat het in het bijhouden van het logboek om: 

1. Bij het logboek gaat het om het belang van specifieke preventieve elementen uit het 
handelingsrepertoire van SAWers en niet om  de bestede tijd. 

2. Bij het logboek gaat het om die aspecten uit het handelen van SAWers die misschien wel de kern 
van de aanpak vormen: de primair preventieve aanwezigheid op school. Het gaat nadrukkelijk 
niet om rand-voorwaardelijke zaken (registratie, deelname SAW-overleg) binnen het SAW-werk. 
Het gaat ook niet om het verwijzen van studenten naar andere of zwaardere vormen van 
hulpverlening met een meer curatief karakter. 
 
 

 
Week 14 – 21 maart  2016          maandag 14 maart 2016 

 

Handelingscategorie  Concreet: wie, wat, waar? Belang van 
handelingscategorie voor 
primair preventief werk 
SAWers? 

1.   De SAWer is zichtbaar in de 
onderwijssituatie (les) aanwezig en 
observeert individuele leerlingen, 
groepjes leerlingen, de onderlinge 
interactie binnen de klas en tussen 
klas en docent/coach, de sfeer et 
cetera, en/of voert kleine gesprekjes 
met leerlingen en/of de 
docent/coach. 

Instructie: bij welke onderwijssituaties/les(sen) ben ik 
aanwezig geweest; op welke dingen en welke 
personen heb ik gelet; met wie heb ik gesprekjes 
gevoerd? 
 
 
 
 
 
 
 

1. enigszins belangrijk 
2. belangrijk 
3. zeer belangrijk 

   

2.   De SAWer blijft zichtbaar 
‘strategisch’, ‘laagdrempelig’ hangen 
na de les/onderwijssituatie (dit kan 
ook op de afdeling zijn) en is 
beschikbaar voor studenten of 
docenten/coaches die iets 
bespreekbaar willen maken. Eén of 
meer personen maken hier gebruik 
van (NB initiatief studenten, 
docent/coach).   

Instructie: na welke onderwijssituaties/les(sen) was 
dit? Met wie heb ik gesproken en waarover 
(steekwoorden)?  
 

-  

1. enigszins belangrijk 
2. belangrijk 
3. zeer belangrijk 

   

3.   De SAWer blijft zichtbaar 
‘strategisch’, ‘laagdrempelig’ hangen 
na de les/onderwijssituatie (dit kan 
ook op de afdeling zijn) en maakt zelf 
iets bespreekbaar met één of meer 
studenten en/of docenten/coaches 
(NB initiatief SAWer).  

Instructie: na welke onderwijssituaties/les(sen) was 
dit? Met wie heb ik gesproken en waarover 
(steekwoorden) 
 
 
 
 

1. enigszins belangrijk 
2. belangrijk 
3. zeer belangrijk 

  4.  
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4.   De SAWer is ‘strategisch’ en 
‘laagdrempelig’ aanwezig in en om 
het gebouw, waar studenten samen 
komen en is beschikbaar voor 
studenten die iets bespreekbaar 
willen maken (NB initiatief 
studenten). 

Instructie: met wie heb ik gesproken en waarover 
(steekwoorden)? 
 
 
 
 
 
 

1. enigszins belangrijk 
2. belangrijk 
3. zeer belangrijk 

   

5.   De SAWer is ‘strategisch’ en 
‘laagdrempelig’ aanwezig in en om 
het gebouw, waar studenten samen 
komen en maakt (bij voorbeeld n.a.v. 
een signaal van een mentor of 
coach) iets bespreekbaar met één of 
meer studenten (initiatief SAWer). 
 
NB bespreekbaar maken is anders 
dan een ‘praatje pot’ gericht op 
wederzijdse bekendheid en het 
onderhouden van de onderlinge 
relatie tussen jongere en SAWer. 
Dus niet te verwarren met 
categorie 6!  

Instructie: met wie heb ik gesproken en waarover 
(steekwoorden)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. enigszins belangrijk 
2. belangrijk 
3. zeer belangrijk 

   

6.   De SAWer is ‘strategisch’ en 
‘laagdrempelig’ aanwezig in en om 
het gebouw, waar studenten samen 
komen en maakt praatjes (‘praatje 
pot’ over voetbal, nieuwe kleren, 
weekend etc.) met studenten, gericht 
op het bewerkstelligen of 
onderhouden van de onderlinge 
relatie. 

Instructie: met wie heb ik gesproken? Kwamen er in 
gesprekken ook signalen naar voren die om 
vervolgaandacht vragen vanuit SAW en/of FC 
(ja/nee)? Zo ja, wat voor type signalen 
(steekwoorden)? 
 
 
 
 
 

1. enigszins belangrijk 
2. belangrijk 
3. zeer belangrijk 

   

7.   De SAWer voert in het kader van 
een zorgvraag, zorgsignaal 
individuele gesprekken met 
studenten die te typeren zijn als 
kortdurende, lichte hulpverlening. 

Instructie: met wie heb ik gesproken? Aanduiding 
hulpvraag in steekwoorden. Benoemen aantal 
gesprekken op deze dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. enigszins belangrijk 
2. belangrijk 
3. zeer belangrijk 

8.   De SAWer laat studenten met 
kleine signaaltjes merken dat ze er 
mogen zijn, dat hij/zij aandacht heeft 
voor de student in kwestie (high five, 
duim omhoog, knipoog, 
complimentje, app-je, sms-je) 

Instructie: aanduiding van het aantal van deze 
‘kleine’ vormen van positieve aandacht op deze dag. 
Probeer ook met steekwoorden (app, groet, 
compliment  et cetera) een kwalitatieve beschrijving 
te geven van dit soort signaaltjes. Geef bij appen, 
bellen en sms-en aan of dit binnen werktijd was of 
daarbuiten. 
 
 
 
 

1. enigszins belangrijk 
2. belangrijk 
3. zeer belangrijk 

   

9. De SAWer werkt outreachend: belt 
met ouders, gaat op huisbezoek, 
gaat mee met een buitenschoolse 
activiteit, gaat mee met een eerste 
‘instellingsbezoek’ et cetera. 
 
 

Instructie: outreachend werken kent vele 
verschijningsvormen. Kern is dat de hulpverlener 
plekken, mensen, activiteiten opzoekt die kunnen 
helpen bij ondersteuning van een jongere. Probeer 
dit type activiteiten in steekwoorden weer te geven. 
 
 
 
 

1. enigszins belangrijk 
2. belangrijk 
3. zeer belangrijk 
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Resultaten logboeken SAWers 2016 

 
 

Hieronder een overzicht van de uitkomsten van de door de SAWers ingevulde 
handelingscategorieën in het logboek (N=22) 
 
 
 
 

 Wel ingevuld Niet ingevuld 

Aanwezig in les 14 8 

Zichtbaar in lesomgeving, beschikbaar voor gesprek 
op initiatief student/docent/coach 19 3 

Zichtbaar in lesomgeving, aanspreken 
student/docent/coach is initiatief SAWer 19 3 

Zichtbaar in lesomgeving, beschikbaar voor gesprek 
op initiatief student 17 5 

Zichtbaar in lesomgeving, aanspreken student is 
initiatief SAWer 15 7 

Zichtbaar in lesomgeving, maakt 'praatje pot' 19 3 

Individuele gesprekken 22 0 

Aandacht via kleine signalen 22 0 

Outreachend werken 17 5 

Organisatie themagroep voor studenten 4 18 

 

 
 
 
 
 

Hieronder een overzicht van de belangscores van de diverse handeling categorieën, ingevuld door de 
SAWers  uitgedrukt in gemiddelde en frequentie (N=22) 
 
 

 Gemiddelde* 
 

Aantal  
Enigszins 

belangrijk (1) 

Aantal  
Belangrijk 

(2) 

Aantal  
Zeer 

belangrijk (3) 

Aanwezig in les 2,3 3 9 10 

Zichtbaar in lesomgeving, beschikbaar voor 
gesprek op initiatief student/docent/coach 2,5 3 5 14 

Zichtbaar in lesomgeving, aanspreken 
student/docent/coach is initiatief SAWer 2,2  2 13 7 

Zichtbaar in lesomgeving, beschikbaar voor 
gesprek op initiatief student 2  4 14 4 

Zichtbaar in lesomgeving, aanspreken 
student is initiatief SAWer 2,2 3 11 8 

Zichtbaar in lesomgeving, maakt 'praatje pot' 2  3 16 3 

Individuele gesprekken 2,9 1 1 20 

Aandacht via kleine signalen 2,7 1 4 17 

Outreachend werken 2,2 3 12 7 

Organiseren themagroep voor studenten 1,5 11 11 0 
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Bijlage 2 Tijdschrijfformulier SAWers 
 

 
 

 

 

 
 

Tijdsbesteding SAWers                                                                                   14 maart tot 11 april 2016 

 

Handelingscategorie  % tijd besteed aan 
activiteit 

1.   De SAWer is zichtbaar in de onderwijssituatie (les) aanwezig en observeert individuele leer-
lingen, groepjes leerlingen, de onderlinge interactie binnen de klas en tussen klas en docent/-
coach, de sfeer et cetera, en/of voert kleine gesprekjes met leerlingen en/of de docent/coach. 

7.1% 
 

  

2.   De SAWer blijft zichtbaar ‘strategisch’, ‘laagdrempelig’ hangen na de les/onderwijssituatie (dit 
kan ook op de afdeling zijn) en is beschikbaar voor studenten of docenten/coaches die iets 
bespreekbaar willen maken. Eén of meer personen maken hier gebruik van (NB initiatief 
studenten, docent/coach).   

6,6% 
 

  

3.   De SAWer blijft zichtbaar ‘strategisch’, ‘laagdrempelig’ hangen na de les/onderwijssituatie (dit 
kan ook op de afdeling zijn) en maakt zelf iets bespreekbaar met één of meer studenten en/of 
docenten/coaches (NB initiatief SAWer).   

5,5% 
 

  

4.   De SAWer is ‘strategisch’ en ‘laagdrempelig’ aanwezig in en om het gebouw, waar studenten 
samen komen en is beschikbaar voor studenten die iets bespreekbaar willen maken (NB 
initiatief studenten). 

4,5% 

  

5.   De SAWer is ‘strategisch’ en ‘laagdrempelig’ aanwezig in en om het gebouw, waar studenten 
samen komen en maakt (bij voorbeeld n.a.v. een signaal van een mentor of coach) iets 
bespreekbaar met één of meer studenten (initiatief SAWer). NB bespreekbaar maken is 
anders dan een ‘praatje pot’ gericht op wederzijdse bekendheid en het onderhouden van 
de onderlinge relatie tussen jongere en SAWer. Dus niet te verwarren met categorie 6!  

3,8% 
 
 

  

6.   De SAWer is ‘strategisch’ en ‘laagdrempelig’ aanwezig in en om het gebouw, waar studenten 
samen komen en maakt praatjes (‘praatje pot’ over voetbal, nieuwe kleren, weekend etc.) met 
studenten, gericht op het bewerkstelligen of onderhouden van de onderlinge relatie. 

4,2% 
 

  

7.   De SAWer voert ihkv van een zorgvraag, zorgsignaal individuele gesprekken met studenten die 
te typeren zijn als kortdurende, lichte hulpverlening  

34,5% 
 

  

8.   De SAWer laat studenten met kleine signaaltjes merken dat ze er mogen zijn, dat hij/zij 
aandacht heeft voor de student in kwestie (high five, duim omhoog, knipoog, complimentje, 
app-je, sms-je) 

4,0% 

  

9. De SAWer werkt outreachend: belt met ouders, gaat op huisbezoek, gaat mee met een 
buitenschoolse activiteit, gaat mee met een eerste ‘instellingsbezoek’ et cetera. 

6,3% 

  

10. De SAWer organiseert een themagroep/bijeenkomst voor een aantal studenten met 
vergelijkbare problematiek. 

0,1% 

  

11. De SAWer is aanwezig in het docententeam 3,8% 

12. De SAWer is bezig met administratieve werkzaamheden in het kader van SAW.  5,9% 

  

13. De SAWer participeert in het SAW-teamoverleg (vergadertijd plus voorbereiding) 5,2% 

  

14. De SAWer heeft overleg met een collega-SAWer over de wijze van aanpak ten behoeve van 
één of meer FC-studenten (intercollegiale consultatie). 

3.7% 

  

15. De SAWer verwijst één of meer FC-studenten naar een andere en/of zwaardere vorm van hulp. 3,5% 

  

16. De SAWer voert overige werkzaamheden uit hiervoor niet genoemd, te weten: 
 

1,1% 

  

Totale tijdsbesteding 14 maart tot 11 april 2016 100% 
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Bijlage 3 Instellingen waarnaar wordt doorverwezen vanuit SAW: 

 
 

 
Locatie Leeuwarden: 
 
Externe lichtere (jeugd)zorg: 
 
Totaal: 28 (3,8%) studenten                                                                              
 

- VNN Ambulant: 4 studenten 
- GGZ Ambulant: 6 studenten 
- Fier Fryslân Ambulant: 4 studenten 
- ZIENN: 5 studenten 
- Huisarts: 5 studenten 
- Jeugdhulp Ambulant: 1 student 
- Regiecentrum Ambulant: 1 student 
- GGD/JGZ: 2 studenten 

 
Externe zwaardere (jeugd)zorg: 
 
Totaal: 6 (0,8%) studenten: 
 

- GGZ: Opname: 2 studenten 
- GGZ: Dagbehandeling: 2 studenten 
- VNN Dagbehandeling: 2 studenten 

 
 
 

Locatie Heerenveen: 
 

 
Externe lichtere (jeugd)zorg: 
 

Totaal: 10 (3,6%) studenten 
 

- Huisarts: 7 studenten 
- GGD/JGZ: 1 student 
- VNN Ambulant: 1 student 
- GGZ Ambulant: 1 student 

 
Externe zwaardere (jeugd)zorg: 

 
Totaal: 2 (0,7%) studenten: 

 
- GGZ Opname: 2 studenten 
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Bijlage 4 VSV cijfers Friesland College 

 

 

 

In Schema: De (VSV) Cijfers Friesland College                 

    

Niveau 1 aantal 
Percentage 

FC 
Percentage 

Landelijk 
Doel 

percentage 

2014-2015 44 19,80 % 35,69 % 22,50% 

2015-2016 33 15,64 % 34,00 % 22,50% 

     

     

Niveau 2 aantal 
Percentage 

FC 
Percentage 

Landelijk 
Doel 

percentage 

2014-2015 114 8,10 % 10,08 % 10,00% 

2015-2016 87 6,92 % 9,91 % 10,00% 

     

     

Niveau 3-4 aantal 
Percentage 

FC 
Percentage 

Landelijk 
Doel 

percentage 

2014-2015 135 2,30 % 3,40 % 2,75% 

2015-2016 127 2,03 % 3,30 % 2,75% 

     

 

 

 

 
      

 

 


