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Inleiding               

 

 

De Monitor 2019 ligt voor u, met daarin de resultaten, feiten, conclusies en aanbevelingen over 

School Als Werkplaats (SAW) op basis van de opbrengsten in het studiejaar 2018/2019. 

 

Dit is de vijfde keer dat we SAW monitoren volgens de methode die in 2015, in opdracht van het 

Friesland College, ontwikkeld is door BMC/TNO.  

 

 

De Monitor 2019 toont wederom aan dat SAW een belangrijke schakel vormt in het aanbod op gebied 
van extra ondersteuning aan studenten die zonder deze steun hun diploma niet zouden behalen. Dit 
aanbod valt onder het FC-Studenten-Services. FC-Studenten-Services biedt naast SAW verschillende 
voorzieningen en programma’s aan studenten die zowel een extra steun in de rug kunnen gebruiken, 
maar is er ook voor studenten die juist wat extra uitdaging zoeken. Oog hebben voor iedere student is 
hierbij een belangrijk uitgangspunt. SAW biedt ondersteuning in de directe leeromgeving van de 
student. Dat kan zowel in de klas, als afdeling zijn. Dit altijd in direct contact met de student en zijn 
docent/coach. Studenten kunnen hier gebruik van maken, zonder een les te verzuimen, want SAW 
biedt hulp in de school. SAW kan snel schakelen tussen onderwijs en hulpverlening. Dit samenspel 
zorgt ervoor dat studenten goed in beeld komen, en dat één op de vier studenten van het Friesland 
College met SAW in aanraking komt. Dit vergroot de kans dat zij succesvol hun schoolloopbaan 
doorlopen en een diploma behalen. 

 

 
We nemen elk jaar de Monitor af en evalueren daarmee de SAW- methodiek. We doen 
aanbevelingen voor verbetering, zetten daar acties op in, evalueren deze weer en laten dat 
terugkomen in de volgende Monitor. Op deze manier ontwikkelen we de werkwijze van SAW door. 
Daarnaast laten we met behulp van de cijfers, zien wat het effect is.  
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Nieuwe ontwikkelingen: (vanuit de *kwaliteitsagenda van het Friesland College)  

  

*De kwaliteitsagenda is een onderdeel van het nieuwe koersplan 2019-2022 van   

het Friesland College. Vanuit de kwaliteitsagenda 2019-2022 is er ruimte om te komen tot de   

de volgende acties voor SAW:  
  

• SAW methodiek ook inzetten voor BBL en FC Extra (met name inburgering): Er zijn interne 
SAW’ers aangenomen die SAW opzetten voor deze doelgroepen.  

• Onderzoek succesvolle aanpak: deelname aan een onderzoek van het Nationaal 
Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), waarbij onderzoek wordt gedaan naar de 
werkzame factoren van SAW en een aantal vergelijkbare initiatieven elders in het land.  

• Scholingsprogramma voor FC-medewerkers om als SAW’er te kunnen werken:   
  

Wij benoemen deze nieuwe ontwikkelingen in de monitor omdat zij zowel invloed hebben op het 
bereik (wordt groter) van SAW, maar ook bijdragen middels verder (NRO)onderzoek aan twee 
hoofddoelen waarvoor deze monitor is opgezet te weten: 

 

• Inzicht bieden in “werkende bestanddelen” van SAW 

• Aanknopingspunten voor doorontwikkeling SAW-methodiek en SAW-monitor. 

 
 

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

welzijnsinstellingen en de Friese gemeenten. Dit jaar heeft de monitor wat vertraging opgelopen, maar 

het is de bedoeling om elk jaar in januari over de resultaten van het voorafgaande studiejaar rapport 

uit te brengen.  

 

Alle actuele informatie staat op de website van SAW:  

 

www.frieslandcollege.nl/saw.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Friesland College  

FC Studenten Services  

Liesbeth Buijs  

David Rooth  

Hendriekje van der Meer 

  

  

  

  

  

http://www.frieslandcollege.nl/saw
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1. Wat is SAW                                                                                                                                     

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

per week op de school en in de leeromgeving 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 BOL1opleidingen. 

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 7700 studenten kwam. Eind 2019 

is daar nog de extra inzet voor BBL studenten en anderstaligen bijgekomen. Hiermee komt het bereik 

van SAW op ruim 9600 studenten. De resultaten wat betreft bereik en doorverwijzing van deze extra 

groep zal worden meegenomen in de monitor 2020. De resultaten van deze monitor gaan nog over 

het totaal van 7700 studenten. 

  

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 Monitor wordt daarom verankerd in de 

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

directies 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 van de methodiek en de Monitor.  

 

 

    

 
1 BOL opleiding=stage/praktijk en leren op school (leereenheden) of leren in de praktijkroutes  
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2.2. De onderzoeksinstrumenten voor de Monitor zijn:   

  

Kwalitatief:  

• Tijdschrijfinstrument, gedurende een maand bijgehouden door de SAWers 

• Logboek, gedurende een week bijgehouden door de SAWers.  

• Groepsinterviews met studenten, docenten/coaches en SAWers.   

  

Kwantitatief:  

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

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

Ministerie van OC en W.  

• Data-analyse van externe lichtere en zwaardere doorverwijzingen van studenten. 

      

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

gerelateerd aan de methodiek SAW binnen het Friesland College.  

  

In 2016 zijn deze gegevens voor het eerst door het Friesland College verzameld en geïnventariseerd, 

en dit is na 2017 en 2018, in 2019 voor de vierde keer gedaan.       

 

 

 
  

De populatie data voor de monitor is sinds de start in 2015 ieder jaar gegroeid. De groei van het aantal 

studenten dat vanuit SAW bereikt wordt is te verklaren vanuit de groei van het aantal beschikbare 

uren en daarmee ook SAWers die ingezet kunnen worden. 

 

1 op de 4 van de 7700 studenten die in 2019 door SAW bereikt worden, krijgt ondersteuning 

vanuit SAW! 
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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 2015/16/17/18 en daarna met die van 2019.  

  

Algemeen geldt dat de conclusies uit 2019 een grote overeenkomst vertonen met die uit de vorige 

monitors (2015/16/17/18). Dit blijkt zowel uit de tijdsinvestering van de SAWers, als uit datgene waar 

de SAWers waarde aan hechten in hun werk. Hierin zit dus een duidelijke consistente lijn. In het 

volgende hoofdstuk lichten we dit toe.    

 

 

 3.1. De onderstaande uitkomsten van belang:   

 

1. Nabijheid, laagdrempeligheid van de SAWer zowel richting student als docent/coach werkt 

effectief, waardoor een interventie op tijd ingezet en de groei van het probleem voorkomen kan 

worden. Er wordt met respect richting student en docent/coach gewerkt. Dit zorgt ervoor dat de 

drempel laag is en het effect optimaal kan zijn. 

2. Wordt een interventie ingezet dan is dat snel en doeltreffend. 

3. Respectvol, laagdrempelig contact met studenten en docent/coach. 

4. Het team heeft een breed handelingsrepertoire omdat alle expertise in één team aanwezig is. De 

SAWer benadert de studenten en docent/coach als generalist. In het team zet de SAWer zich in 

als specialist en vraagt van de andere specialisten dat ze meedenken en advies geven en doet 

dit zelf ook voor de anderen. De lijnen naar elkaar en elkaars instelling zijn kort. 

5. Korte lijnen en ontschotting tussen de verschillende (hulpverlenings-)instellingen die werkers 

afvaardigen in het SAW-team, zorgen er voor dat de studenten direct hulp op maat kunnen 

krijgen. 

6. Uit interviews met docent/coaches en SAWers blijkt steeds weer  dat “sparringpartner” 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. Mede op basis hiervan komen SAWers ook op tijd in 

actie.   

7. Studenten die door SAWers zijn ondersteund zijn hier tevreden over. Studenten zeggen dat het 

helpt dat ze hardop kunnen uitspreken waar ze mee zitten, dat praten helpt. Ook zien ze dat bij 

andere studenten die ergens mee zaten: ze knappen er van op en dat heeft ook een positieve 

invloed op de sfeer in de klas.  

8. Studenten die SAW niet kennen hebben geen idee waar de letters SAW voor staan. 

Docent/coaches spelen een grote rol in het onder de aandacht brengen van SAW, want als een 

student niet weet wie de SAWer op zijn opleiding is, kan hij er ook niet op afstappen. 

9. Wanneer je studenten uitlegt wat SAW betekent, vinden ze het belangrijk dat SAW er is en 

voegen eraan toe dat ze daar zeker gebruik van gaan maken als ze dat nodig hebben.  

10. Studenten komen soms alleen voor de afspraak die ze met een SAWer hebben naar school.  

11. Als een student naar SAW wordt gestuurd, dan kan dat ervoor zorgen dat een student juist niet 

gaat. Daarom is het samenspel tussen docent/coach, student en SAW erg belangrijk. 

12. In een enkel geval is er geen klik tussen SAWer en student. Er zijn heel veel mogelijkheden om 

hier iets aan te doen. 
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3.2. Uitkomsten op basis van de kwalitatieve data van 2019 zijn: 

 

Logboeken: 

 

28 SAWers hebben gedurende één week  (in april 2019) een logboek bijgehouden. Ze geven aan de 

hand van de kernactiviteiten van SAW aan of ze deze activiteiten in die week ook daadwerkelijk 

uitvoerden. De tabellen van 2015/16/17/18 laten vrijwel hetzelfde beeld zien als de tabel van 2019. 

 

   
 

 

Belangrijkste conclusies uit de logboeken:  

- Aanwezig/beschikbaar zijn in de praktijk- en lesomgeving en in de klas/les (preventie) en de 

daaruit voortvloeiende individuele gesprekken vormen de basis van het werk van de SAWers. 

- Aandacht via kleine signalen is daarbij ook van groot belang, het zijn kleine handelingen (een 

groet, een schouderklop etc.) maar het vormt mede de kern van het werk van de SAWers. Het 

geeft de student een gevoel van ‘gezien worden’ en hier gaat een sterk preventief karakter 

van uit.  

- Wat opvalt is dat het beeld in de 5 jaar dat we deze logboeken bijhouden, bijna niet gewijzigd 

is. Dat zegt iets over de betrouwbaarheid en werkwijze van de SAWers.  

 

0 5 10 15 20 25 30

Organisatie themagroep voor studenten

Outreachend werken

Aandacht voor student via kleine signalen

Individuele gesprekken student

Zichtbaar in lesomgeving zelf aanspreken student

Zichtbaar/beschikbaar in lesomgeving

Aanwezig in klas/les

Zichtbaar in en om het gebouw

Logboek SAWers 2019

Totaal = 28 Nee Ja
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Belangscores: 

28 SAWers hebben een score in mate van belang gegeven aan de activiteiten die in onderstaande 

tabel staan beschreven. 

 

  Gemiddelde*  

  

Aantal   
Onbelangrijk 

(1)  

Aantal   
Enigszins 

Belangrijk  
(2)  

Aantal   
Belangrijk 

(3)  

Aantal   
Extra 

belangrijk 

(4) 

Aantal   
Zeer 

belangrijk 

(5) 

Aanwezig in klas/les  4,3  0 0 5 9 14 

Zichtbaar in lesomgeving, 

beschikbaar voor gesprek op 

initiatief student/docent/coach  4,4  0 0 4 

 

 

10 

 

 

14 

Zichtbaar in lesomgeving, 

aanspreken 

student/docent/coach is initiatief 

SAWer*  4,7   0 0 13 

 

 

8 

 

 

7 

Zichtbaar in lesomgeving, 

beschikbaar voor gesprek op 

initiatief student  3,6 0 3 12 

 

 

7 

 

 

6 

Zichtbaar in lesomgeving, 

aanspreken student is initiatief 

SAWer  4,2 0  0  3 

 

 

14 

 

 

11 

Zichtbaar in lesomgeving, maakt 

'praatje pot'  
3,6  

0 

 

3 

 

       11 

 

8 

 

6 

Individuele gesprekken* 4,8 0  0 0 7 21 

Aandacht via kleine signalen* 4,6 0 0 3 6 19 

Outreachend werken  3,6 0 4  11 5 8 

Organiseren themagroep voor 

studenten  
3,0 1 8 13 2 4 

  
 *Top drie belangscores 2019 vet gedrukt.  

 

De activiteiten waar de SAWers het meest belang aan hechten blijft wel stabiel ten opzichte van de 

vorige monitors. Aan de directe begeleiding van de student, en het zichtbaar/aanwezig zijn in zijn/haar 

klas- en lesomgeving en de praktijk, wordt de meeste waarde gehecht. 
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Tijdschrijven: 

 

Als derde hebben 28 SAWers, gedurende een maand, bijgehouden hoeveel tijd ze in verhouding kwijt 

zijn aan de verschillende activiteiten. Dat levert het onderstaande beeld op:   

 

 

 

 
 

 

 

Dit beeld is nagenoeg gelijk aan het beeld van de voorgaande jaren. De kern ligt bij de directe 

ondersteuning en begeleiding van de student. 46%. Onderdeel hiervan is ook preventie, door tijd door 

te brengen in de les- leeromgeving en praktijk van de student, en hierdoor tijdig 

ondersteuningsbehoeften te signaleren. Daarnaast wordt er ook veel tijd besteed aan contacten met 

de docent/coach. Hierin wordt o.a. gespard over studenten, en vindt terugkoppeling plaats van door 

SAW ingezette ondersteuning. Ook bezoekt SAW indien nodig het teamoverleg van de opleiding. 

Wat wij ook dit jaar zien is dat in dat slechts 3,9% van de werkzaamheden aan administratie wordt 

besteed! Dit is zelfs nog verder gedaald t.o.v. vorig jaar (5%). Oorzaak hiervan kan zijn dat de meeste 

administratieve taken bij hun eigen instelling en in de wijkteams is komen te liggen. 

Overall is de tijdsbesteding van de SAWers t.b.v. de directe begeleiding aan de student in 2019 ruim 

80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,7

13,1

46

5,9

9,2

3,9 2,7 1,5

Tijdsbesteding SAWers 2019

Preventie klas/afdeling Preventie in en om gebouw Begeleiding student

Ondersteuning afdeling/docent Teamoverleg/collegiaal consult SAW Registratie werkzaamheden

Verwijzing Overhead
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Interviews: 

Studenten: 

 

Er zijn 20 studenten geïnterviewd. De studenten zijn alleen of in groepjes geïnterviewd. De meeste 
gesprekken vonden plaats in de kantine en spreekruimtes van Kalmoes en Triangel. 

 

Belangrijkste uitkomsten interviews studenten: 

 

- Meer studenten dan voorgaande jaren geven aan School als Werkplaats te kennen, ook als zij er 

zelf geen ondersteuning van hebben gehad. Ze geven aan het via verschillende wegen te kennen, 

o.a. via de introductieweek van de opleiding, doordat SAWers zichzelf hebben voorgesteld in de 

klas en via de docent/coach of medestudenten. 

- SAW zou volgends de studenten nog wel wat zichtbaarder kunnen worden. Studenten vinden het 

nog niet altijd duidelijk aangegeven. 

- Studenten vinden SAW, als ze er eenmaal mee in contact zijn, wel goed bereikbaar. Dit gebeurt 

met name veel via de telefoon/app. Er vindt dan altijd snelle respons vanuit SAW plaats. 

- Studenten geven unaniem aan dat zij het goed vinden dat SAW er is, ze signaleren veel 

problematiek bij medestudenten en geven aan dat het goed is dat je hier laagdrempelig en op 

school ondersteuning bij kunt krijgen. 

- Studenten geven aan dat het effect van ondersteuning van SAW hierin groot kan zijn/is. Je 

verhaal kwijt kunnen, waardoor je weer kan focussen op school is iets wat vaak genoemd wordt. 

- Ook aan de onafhankelijke positie van de SAWer, wordt door de studenten veel waarde gehecht. 

- Studenten denken dat SAW tot bepaalde hoogte effect heeft op docenten. Ze geven aan dat het 

de docenten meer rust kan bieden, omdat ze zich niet ook bezig hoeven te houden met alle zorg 

ronden studenten. 

- Door de aanwezigheid van de SAWers ontstaat er ook meer begrip bij docenten voor de lastige 

situaties waarin sommige studenten verkeren. 

- Verbeterpunt volgens de studenten is dat nog niet alle docenten even goed op de hoogte zijn van 

SAW, dan wel de voordelen ervan in zien. 

- Kracht van SAW volgens studenten: oprechte interesse, geen oordeel, snelle actie, onafhankelijk, 

kan op school zelf, makkelijk bereikbaar. 

- Tips voor SAW van studenten: duidelijker zichtbaar worden, andere naam, anonieme chat, extra 

contact met coaches voor uitleg wat SAW doet en waar het voor staat. 
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Belangrijkste uitkomsten interviews docenten 

 

 

Er zijn 20 docent/coaches geïnterviewd, deze docent/coaches waren afkomstig van verschillende 

teams/opleidingen en hebben dus allemaal met verschillende SAWers samengewerkt.  

De groep docent/coaches die niet met SAWers werken is niet geïnterviewd, omdat het veel tijd en 

moeite kost om hen hiervoor bereid te vinden.   

 

 

Belangrijkste uitkomsten interviews docent/coaches: 

 

- SAW is bekend onder de geïnterviewde docenten. Via verschillende wegen kant men SAW, o.a. 

via voorlichting van SAW zelf, via de contactpersoon studentenzorg en via mede-docenten. 

- SAW wordt door de geïnterviewde docenten zeker gebruikt, met name bij persoonlijke 

problematiek van de student.  

- SAW is voor de docenten goed zichtbaar en bereikbaar. Zichtbaar door ook in 

kassen/afdeling/docentenkamer te zijn. De bereikbaarheid is ook goed, mede door iedere week 

aanwezig te zijn, maar ook door snelle reactie op telefoon/mail en app. 

- De docenten ervaren taakverlichting als het gaat om de gerichte zorg voor studenten met 

persoonlijke problematiek. Zij kunnen sparren met de SAWers en weten dat deze ondersteuning 

achter de hand is. Hierdoor kunnen zij tijdig hun signalen uitwisselen en kan er in een zo vroeg 

mogelijk stadium ondersteuning aan studenten geboden worden. 

- Er is vanuit de docenten steeds meer vraag naar training/expertise op het gebied van specifieke 

problematiek, hoe dit goed te signaleren en naar concrete handvatten in de praktijk. 

- Kracht van SAW volgens docenten: expertise, kennis sociale kaart, gesprekstechnieken, 

laagdrempelig, geen oordeel, onafhankelijk, contact maken, snel, dichtbij, betrokken. 

- Tips voor SAW van docenten: meer uitleg wat SAW kan betekenen ook voor teams, bezoeken van 

stageplekken studenten, meer doen in groepsverband met studenten. 
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3.2. Aanvullende uitkomsten op basis van de kwalitatieve data van 2019 zijn:   

 

1. Het belang van nabijheid en laagdrempeligheid van de SAWers, respectvolle benadering.  

Dit wordt gerealiseerd door het geven van aandacht en via ‘ kleine signalen’. Het beeld vanuit de 

logboeken en het tijdschrijven laat zien dat alle 28 SAWers hier tijd aan besteden en het belangrijk 

vinden. 46% van de tijd wordt besteed aan “begeleiding student”. Op deze manier wordt invulling 

gegeven aan een belangrijke kernwaarde van SAW, namelijk het `zien` van studenten. 

 

2. Snelheid en doeltreffendheid:  

Uit de logboeken komt het beeld naar voren dat de SAWer geregeld aanwezig is in de les-

leeromgeving en praktijk. Daarmee is duidelijk dat de SAWer daar is waar het probleem zich 

mogelijk gaat ontwikkelen en kan zich daar in een vroeg stadium een beeld van vormen om 

daarmee erger te voorkomen. Nabijheid bevordert daarmee de snelheid van handelen en 

daarmee de doeltreffendheid. De SAWers zijn hier allen op basis van hun ervaringen op school 

goed van doordrongen (aanwezig in de klas en in de lesomgeving, staan dan ook in de top drie 

van de belangscores van de SAWers) 

 

3. Breed handelingsrepertoire, alle expertise binnen één team en het werken als generalist 

met een specialistische achtergrond. 

De beschreven activiteiten in het logboek vallen allemaal onder “generalistisch werken”, zoals het 

aanwezig zijn in de klas of in de lesomgeving. Dat stelt de SAWer in die praktijk in staat goed te 

signaleren, in samenwerking met de docent/coach. De SAWer is als professional een specialist en 

is daardoor in staat effectief te handelen, wat maakt dat hij erger voorkomt en dus preventief 

werkt.  Uit het tijdschrijven komt naar voren dat de SAWer voor 9,2% van de tijd besteedt aan 

collegiaal overleg. Dit maakt bij situaties waarbij meerdere problemen spelen, dat er effectief 

gehandeld kan worden. 

 

4. Directe ondersteuning van studenten, docenten/coaches en collega-SAWers, geen 

‘schotten’.  

Vanuit het logboek en het tijdschrijfinstrument komt naar voren dat er echt geen schotten zijn als 

het gaat om samenwerken tussen de SAWers en daarmee de organisaties waarvoor zij werken. 

 

5. SAWers zijn “sparringpartner” voor docenten. 

Uit logboek en tijdschrijfinstrument komt naar voren dat de SAWers het belangrijk vinden om met 

docent/coaches te kunnen sparren en daar maken de docent/coaches dan ook gebruik van.  

In 6,2% v/d tijd wordt hier door SAWers dan ook aandacht aan besteed. Uit de interviews met de 

docent/coaches komt ook duidelijk naar voren dat ook zij veel belang hechten aan het kunnen 

sparren met SAWers over hun studenten.  

 

6. Versterking (pedagogisch)repertoire docenten. 

       Er is vanuit de docenten steeds meer vraag naar deskundigheidsbevordering op het gebied van  

       achtergronden van bepaalde stoornissen/problematieken, tijdig kunnen signaleren en handvatten  

       voor het voeren van het juiste gesprek.        
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3.3. De uitkomsten op basis van de kwantitatieve data van studiejaar 2017-2018:   

  

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

 

   

  

Tabel de (VSV) cijfers Friesland College in staafdiagrammen op de verschillende mbo niveaus: 
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Tabel   de (VSV) cijfers Friesland College aantallen en percentages: 

 

 
                  

 
Tabel   de (VSV) cijfers Friesland College aantallen en percentages: 

                  

   
Niveau 1             Percentage                      Percentage Landelijk          Doel percentage 

                                FC 

 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2013-2014 Niv
3+4

2014-2015 Niv
3+4

2015-2016 Niv
3+4

2016-2017 niv
3

2016-2017 Niv
4

2017-2018 Niv
3

2017-2018 Niv
4

VSV niveau 3-4

Percentage FC Percentage Landelijk Doel percentage

2014-2015  21,62 % 31,80 % 22,50 %  

2015-2016  17,24 % 29,06 % 22,50 %  

2016-2017 22,22 % 26,70 % 27,50 % 

2017-2018 22,77 % 23,28 % 27,50 % 

  Niveau 2 

Percentage 

FC Percentage Landelijk Doel percentage 

2014-2015  8,28 %  10,08 %  10,00 %  

2015-2016  8,45 %  9,25 %  10,00 %  

2016-2017 9,01 % 8,93 % 9,50 % 

2017-2018 8,53 % 9,48 % 9,40 % 
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Niveau 3 

Percentage FC 

Percentage Landelijk Doel percentage 

2016-2017 2,47 % 3,44 % 3,6 % 

2017-2018 3,35 % 3,88 % 3,5 % 

 

Niveau 4 

Percentage FC 

Percentage Landelijk Doel percentage 

2016-2017 2,47 % 2,93 % 2,75 % 

2017-2018 3,67 % 3,35 % 2,75 % 

  

 
De VSV-cijfers van DUO worden op de landelijke site: www.onderwijsincijfers.nl gepubliceerd.  

 

 

 

Belangrijkste conclusies: 

 

Het doelpercentage, afgesproken in de VSV-convenanten tussen Ministerie van OC en W, gemeenten 

en onderwijs wordt op de niveaus 1 t/m 3 door het Friesland College behaald. Op niveau 2 daalt de 

VSV binnen het FC ook ten opzichte van vorig jaar. Uit deze cijfers blijkt echter ook dat de VSV op 

niveaus 3 en 4 stijgt. Hier is sprake van een landelijke trend. Zowel landelijk als op het Friesland 

College worden als voornaamste redenen voor uitval genoemd; aantrekkende arbeidsmarkt, 

toenemende multiproblematiek onder jongeren en een toenemend aantal verkeerde studiekeuzes. 

Daarnaast speelt de factor onderwijskwaliteit een grote rol bij de uitval. Het gaat dan b.v. om zaken als 

organisatie van de opleiding, kwaliteit van de begeleiding en in hoeverre de opleiding aan de 

verwachtingen van een student voldoet. 

 

Er is binnen het Friesland College een werkgroep VSV waarin SAW ook participeert en waarbinnen 

deze(stijgende) VSV cijfers nader worden geanalyseerd en van daaruit wordt gekeken naar welke 

verbeteracties uitgezet worden ter bestrijding van deze stijging. SAW heeft hierbinnen speciale 

aandacht voor daar waar het uitval betreft wegens multiproblematiek. Deze categorie ligt het meest 

binnen de beïnvloedingssfeer van SAW. SAW zal daar waar nodig echter ook adviseren/meedenken 

daar waar het de onderwijskwaliteit betreft.     

  

 

 

 Niveau 3-4  Percentage FC  Percentage Landelijk    .Doel percentage  

2014-2015  2,12 %  2,98 %  2,75%  

2015-2016  2,32 %  2,92 %  2,75%  
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3.4.2. De resultaten inzake het diplomarendement* 

 

 

 mbo- niveau  

 1 2 3 4 FC 

2015 - 2016 79,23% 71,05% 64,99% 73,47% 71,31% 

2016-2017 73,17% 68,05% 71,29% 76,62% 73,34% 

2017-2018  67,94% 67,08% 70,18% 68,75% 

      
 

Toelichting op de cijfers  

  

Op niveau 1 (entree) wordt geen rendement meer berekend na invoering van entree. Ook wordt 

entree niet meer meegeteld voor VSV, het krijgen van een baan (minimaal een half jaar, 12 uur p. 

week.) telt hier wel mee. Het diplomarendement is t.o.v. het vorige studiejaar gedaald, omdat er 

meer studenten ongediplomeerd het Friesland College hebben verlaten. Het Friesland College 

werkt aan het verhogen van het diplomarendement door het versterken van de onderwijskwaliteit en 

de begeleiding.  

 

 
 * Het aantal gediplomeerde instellingverlaters in een jaar als percentage van alle instellingverlaters in hetzelfde 
jaar.  
 
 

 

 

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 dag opname.   
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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%  

2016/2017 4954 980 4,2% 0,4% 

2017/2018 4676 1098 4,1 % 0,5% 

2018/2019 4955 1002 4,1% 0,4% 

  

Toelichting  

 

Het aantal studenten dat door SAW is bereikt, 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 

wordt, van 104 uur per week in het studiejaar 2011/2012 toenam naar 416 uur per week in het 

studiejaar 2016/2017. Met de toename in uren kon SAW ingezet worden op alle scholen en alle 

niveaus. Wat hierbij opvalt is dat het aantal verwijzingen naar de externe/zwaardere zorg niet is 

gestegen, maar ook in het studiejaar 2017/2018, onder de 1% blijft. 

 

* Preventief betekent in dit geval dat we zichtbaar zijn in de lesomgeving, dichtbij de student en 

docent/coach. Zie ook handelscategorie 1 t/m 6 van de tabel in bijlage 1. 

  

 

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%  

2016/2017 2790 513 5,6% 0,4% 

2017/2018 2863 642 3,7% 0,5% 

2018/2019 2792 653 3,8% 0,6% 

   

Ook in Heerenveen valt tot nu toe het lage percentage doorverwijzingen op (onder de 1%). 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 staat in bijlage 3.  
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5. Tot slot     

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

dan kunnen we het volgende stellen. (De veronderstellingen zijn):  

  

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

schoolverlaten (VSV) en diplomarendement.  

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/leeromgeving, dicht bij de student en de docent/coach waardoor preventie en zorg 

doelmatig worden aangeboden.   

  

Wat betreft de eerste veronderstelling zien we dit studiejaar (landelijke trend) een stijgend VSV en 

lager diplomarendement (zie ook hoofdstuk 3). Dit vraagt om een goede analyse en aanpak. SAW is 

hierin onderdeel van een werkgroep VSV waarin wordt gewerkt aan het analyseren van de oorzaken 

en aanpakken ter bestrijding van deze trend. 

   

Wat betreft de tweede veronderstelling scoort het SAW-team onder de 5% 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. Hier kun je dus spreken van een positief effect. 

 

Wat betreft de derde veronderstelling; Het SAW-team werkt zonder schotten en dicht bij de student, 

zodat preventief en op adequate wijze ondersteuning de school ingebracht wordt. Instellingsbelangen 

spelen hierbij geen rol. Alle SAWers werken vanuit dezelfde context (school) en met hetzelfde doel 

(de student richting diploma krijgen). Het effect van deze veronderstelling is lastiger te meten, al kan 

wel een link gelegd worden met de tweede veronderstelling. Namelijk doordat de SAW medewerkers 

preventief en binnen dezelfde context en met hetzelfde doel (interdisciplinair)samenwerken, is de 

verwijzing naar externe (duurdere) zorg al jaren laag. 

 

 

De 5 werkzame principes die naar voren kwamen in de Monitor van 2015/16/17/18 staan in 2019 

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’.  
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Conclusies, aanbevelingen en acties: 

 

In het verlengde van de Monitor 2018 komen we met de Monitor 2019 de volgende aandachtspunten 
ter verbetering naar voren:  

 
1. In deze vierde Monitor blijken de uitkomsten niet veel te verschillen met de eerder afgenomen 

Monitors.   
  
Actie: Medewerkers van SAW zorgen er samen met de teamleider voor dat de 5 kernprincipes 
van de werkwijze van SAW niet veranderen. Deze 5 kernprincipe zijn:   
• Nabijheid en laagdrempeligheid.    

• Snelheid en doeltreffendheid.    

• Respectvol en laagdrempelig in het contact met studenten.   

• Breed handelingsrepertoire: alle expertise binnen één team.     

• Directe ondersteuning, geen ‘schotten’.   
 
Aanvulling Monitor 2019: Bovenstaande acties is geslaagd want ook in de vijfde monitor 
komen deze principes prominent naar voren. Dit blijkt zowel uit de cijfers als ook uit wat de 
SAWers zelf, de docenten/coaches en studenten aangeven over SAW. 
   

2. Omdat de uitkomsten in deze vierde Monitor niet veel verschillen met die van de jaren 
daarvoor, zouden we willen kijken naar de mogelijkheid om de Monitor niet jaarlijks, maar 
eens in de twee jaar af te nemen. Ook willen we kijken of het uitmaakt dat de interviews door 
“buitenstaanders” worden afgenomen. Nu doen we dat met vaste vragenlijsten waarop wordt 
doorgevraagd door mensen die zeer nauw betrokken zijn bij het resultaat van de Monitor.   
  
Actie: We nemen in 2019 de Monitor voor de vijfde keer af volgens het protocol van 
BMC/TNO. Daarna analyseren we de uitkomsten van de 5 Monitors en doen aanbevelingen 
voor verandering, zowel over de frequentie van afname als de manier waarop informatie wordt 
verzameld. Daarin vragen we ook advies van de makers, namelijk BMC/TNO. 
 
Aanvulling Monitor 2019: De analyse van de 5 monitors tezamen moet nog volgen. 
Daarmee ook de vraag of wij nog aanvullende informatie uit de monitor willen halen en of dat 
een andere manier van afnemen vraagt. Wat betreft de frequentie kunnen we wel aangeven 
dat dit één keer per jaar blijft, daar de monitor nu ook het formele jaarlijkse 
verantwoordingsdocument wordt van één van de financiers van SAW, te weten de Friesland 
Zorgverzekeraar/Zilveren Kruis.  

 
  

3. Ook in deze vierde Monitor verschilt de tijdsbesteding van de SAWers niet veel met de 
voorgaande jaren. Nog steeds ligt de kern van de activiteiten bij preventie, te weten op de 
afdeling dicht bij de student.   
  
Actie: de medewerkers van SAW en de teamleider bewaken dat ruim 80% van hun tijd 
besteed wordt aan gesprekken en omgang met studenten, docent/coaches en andere 
betrokkenen rond de student.  
 
Aanvulling Monitor 2019: Actie geslaagd, uit de monitor blijkt dat hier ruim 85% van de tijd 
van de SAWers aan besteed wordt. 
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4. Wanneer we kijken naar de scores die de SAWers geven aan hun activiteiten (tabel) scoren 
dan is er een stabiele top 3: Individuele gesprekken, zichtbaar in les- en leeromgeving en 
praktijk.  

  
Actie: SAWers blijven naast de gesprekken met de studenten hun tweede belangrijke activiteit 
uitvoeren en dat is het zichtbaar zijn in de les- en leeromgeving van de student.  
 
Aanvulling Monitor 2019: Actie geslaagd, uit de cijfers van de monitor 2019 blijkt dat deze 
activiteit na de individuele gesprekken met de studenten op de tweede plek komt met ruim 
30% van de SAWers hun tijd.   
  

5. Uit de gesprekken met de studenten komt naar voren dat als ze SAW niet kennen, ze ook niet 
weten wat het is en er dan ook geen gebruik van maken. Daar diagonaal tegenover staat het 
gegeven dat sommige studenten zeggen dat ze naar SAW “moesten”. Hier ligt een uitdaging 
voor de SAWer, de docent/coach en de rest van het team van de opleiding, namelijk: hoe zorg 
je voor een balans hierin.    
   
Actie: 1 SAWers, docenten en coaches blijven eraan werken dat SAW bekend wordt binnen 
de opleidingen. Zij organiseren dat de SAWer zich in één studiejaar meerdere keren 
presenteert in de verschillende klassen/ lessen.   
Actie 2: We moeten erop toezien dat docent(coaches) en SAWers ervoor zorgen dat de 
student niet gedwongen wordt om naar SAW te gaan, noch dat de student wordt verwezen.     
 
Aanvulling Monitor 2019: Deze twee actiepunten zijn eigenlijk een onderdeel van een 
doorlopend proces. Zowel SAW als de docent/coaches moeten er in samenspraak voor 
zorgen dat SAW goed bekend is onder de studenten. Temeer ook omdat zowel de SAWers , 
maar ook de docent/coaches nog wel eens wisselen van samenstelling. Dat dit wel belangrijk 
is en blijvend aandacht behoeft is zeker. Uit de interviews met studenten komt namelijk een 
aantal keer naar voren dat hun tip is om SAW nog beter bekend te maken onder 
docent/coaches.   
 
Ook het vrijblijvende karakter van de ondersteuning van SAW aan studenten, is een 
doorlopend proces. Het kan niet zo zijn dat SAW ‘verplicht’ wordt door de docent. Echter is 
het soms ook begrijpelijk dat een docent/coach vanuit zorg een dwingend advies aan de 
student probeert te geven voor hulp als daar aanleiding voor is. Cruciaal hierin is goede 
communicatie en afspraken tussen saw en docent/coaches, om hierin tot een goede maar niet 
verplichte ondersteuning voor de student vanuit SAW te komen. Werken vanuit de ‘driehoek’ 
(SAW/Coach/Student) is hierin van groot belang.  

  
   

6. Een aanbeveling vanuit de Monitor 2018 was dat we de uitkomsten meer reliëf en diepgang 
zouden moeten geven door deze af te zetten tegen eenzelfde onderzoek naar tijdsbesteding 
van de overige scholenteams in de andere ROC’s in Friesland. De andere scholenteams 
nemen de Monitor niet af, dus is er geen vergelijk mogelijk.    

   
Actie: Wanneer de overige MBO scholen waar scholenteams actief zijn, de Monitor gaan 
afnemen, moeten de uitkomsten daarvan vergeleken worden met die van SAW.  
 
Aanvulling Monitor 2019: Ten tijde van het afnemen van deze vijfde monitor, was het nog 
niet zo dat andere scholen deze of een vergelijkbare monitor afnamen. Vergelijking was op 
dat moment dus nog niet mogelijk. Wanneer dit wel het geval is zal het worden meegenomen 
in de volgende monitor.   
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7. In de praktijkroutes werken studenten in bedrijven en instellingen, zoals bij Zuidoost Zorg in 
Drachten. Zij kregen 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 dat een deel van de studenten minder op school aanwezig is en meer in de 
bedrijven. De aanbeveling is om als SAW hier zo effectief mogelijk op in te spelen.    
   
Actie: SAW gaat de verschillende vormen waarop zij ondersteuning biedt in de praktijkroutes 
beschrijven met als doel daar de juiste informatie voor de Monitor uit te halen.  
 
Aanvulling Monitor 2019: De beschrijving van de werkwijze van SAW in de praktijkroutes 
moet nog verder vorm krijgen en vergt dus nog wat extra tijd, Ook is SAW vanuit de 
kwaliteitsagenda de ‘nieuwe’ doelgroepen (nieuwkomers/anderstaligen en BBL) gaan 
bedienen. Ook hiervoor moet een werkwijze beschreven worden. Deze inzet is echter net 
begonnen en het is nog te vroeg om hier al conclusies over te trekken.   
 
Actie: de inzet van SAW t.b.v. nieuwe doelgroepen: praktijkroutes/nieuwkomers en BBL    
studenten het komende jaar gaan volgen en laten terugkomen in de monitor 2020.  

 
   

8. Een belangrijk aanknopingspunt om contact te maken met een student is zijn (ziekte)verzuim. 
Het Friesland College hanteert een protocol voor (ziekte)verzuim. Elke school heeft een eigen 
invulling aan de uitvoering hiervan. SAWers zijn op dit punt afhankelijk van hoe een school 
uitvoering geeft aan dit protocol en werkt in de driehoek coach-student-SAWer. Dit is een 
belangrijk en blijvend aandachtspunt. 
 
Aanvulling Monitor 2019: SAWer speelt hier een rol in door docent/coaches los van de 
formele verzuimmeldingsprocedure, attent te maken op het tijdig melden van 
(beginnend)verzuim bij SAW. Beginnend verzuim blijkt namelijk vaak een aanleiding voor 
achterliggende problematiek. Ditzelfde geldt voor studenten die zich vaak ziekmelden.   

   
9. Een terugkerend punt, is de bekendheid met SAW. Met name studenten zijn niet bekend met 

de term School als Werkplaats. Vaak is wel de naam van de betreffende SAWer bekend, 
maar begrijpt men niet waar SAW voor staat. Ook dit jaar kwam dat duidelijk naar voren in de 
gesprekken met studenten (student: “iets met administratie denk ik”). De namen van SAWers 
zijn wel bekend bij degenen die het nodig hebben en die weten dan ook goed waarvoor het is 
bedoeld (zie interviews studenten). Vraag is in hoeverre het van belang is dat studenten de 
term SAW kennen. Ook bij (nieuwe) docent/coaches valt her en der nog aan bekendheid te 
winnen. Niet altijd staat SAW bij deze groep scherp op het netvlies. Tevens is een factor het 
feit van de continue instroom van nieuwe studenten. Zij dienen ook bekend te raken met de 
aanwezigheid en mogelijkheden van SAW.    
   
Actie: De verschillende scholen/ opleidingen en de SAWers blijven alert op de bekendheid 
van SAW. De SAWers blijven zich meerdere keren per studiejaar presenteren in klassen en 
docententeams. Daarnaast gaat SAW meer digitaal communiceren via FC-Live met studenten 
waardoor SAW op meerdere manieren zichtbaar en bereikbaar wordt.  
 
Aanvulling Monitor 2019: SAWers beginnen allemaal op elke school zichzelf voor te stellen 
aan de klassen en dat doen ze aan het begin van het studiejaar tijdens de introductie/ 
startperiode. Afhankelijk van wisselingen van studenten blijft hier aandacht voor door b.v. in 
februari (een moment waarop veel nieuwe studenten instromen) SAW opnieuw voor te stellen 
in de groepen. Het digitaal communiceren van SAW aan studenten zit nog in de oriënterende 
fase, er wordt gekeken naar mogelijkheden en of dit voorziet in het bekender maken van SAW 
voor studenten.   
 
Actie monitor 2020: de mogelijkheden voor het digitaal communiceren van SAW zijn verder 
onderzocht en beoordeeld op of zij van toegevoegde waarde zijn.   
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10. Uit onderzoek van het Nibud*, blijkt dat 1 op de 5 studenten binnen het MBO schulden heeft. 
Schulden zijn vaak een voorbode van uitval. Het onderzoek naar de schuldenproblematiek 
maakt deel uit van de werkzaamheden van SAW, maar de manier waarop SAW er aandacht 
aan besteedt kan beter.   

   
Actie: Schulden en problemen met financiën blijven een belangrijk gespreksonderwerp in de 
eerste gesprekken tussen SAWers en studenten. Indien nodig wordt gewerkt met de 
budgettool die hier speciaal voor ontworpen is. Tevens vindt altijd direct afstemming plaats 
met het budgetloket van de Gemeente Leeuwarden.  
 
Aanvulling Monitor 2019: Ook het afgelopen jaar zijn financiën/schulden daar waar nodig 
onderwerp van gesprek geweest tussen SAWer en student. Hierin wordt o.a. samengewerkt 
met het budgetloket op school, of andere instanties die hierin een rol kunnen spelen.   

  
   

11. In de zoektocht naar de juiste huisvesting en volgende stap in de loopbaan van studenten van 
het Friesland College speelt het mentorprogramma Friesland een belangrijke rol. De 
samenwerking tussen het mentorprogramma Friesland en SAW krijgt steeds meer vorm.   
 
Aanvulling monitor 2019: dit is een blijvend proces waar indien nodig aandacht voor is door   
de SAWer. De SAWer kan de student wijzen op de mogelijkheid van een mentor. 
 

  
 
 
 
   

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nibud, ‘Mbo’ers in geldzaken 2015. Financiële situatie en gedrag van mbo-studenten’   

   
  
 



 

24  
  

  

 

Bijlage 1  Voorbeeld logboek SAWers  

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 8 – 14 april  2019       ➔  maandag 8 april 2019  

  
Handelingscategorie   Concreet: wie, wat, waar?  

1.   De SAWer is zichtbaar in de 

onderwijssituatie (les) aanwezig en 

observeert individuele studenten, 

groepjes studenten, de onderlinge 

interactie binnen de klas en tussen 

klas en docent/coach, de sfeer et 

cetera, en/of voert kleine gesprekjes 

met studenten 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?  
  

  

  

  

  

  

  

    
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)?   
  

    

    
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)  
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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)?  
  

  

  

  

  

  

    
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)?  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
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)?  
  

  

  

  

  

    
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.  
  

  

  

  

  

  

  

  

    
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.   
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 Bijlage 2 Voorbeeld Tijdschrijfformulier en uitkomsten 2019  
 

Tijdsbesteding SAWers                                                                                maandag 8 april t/m zondag 21 april 2019  

                                                                                                                               maandag 6 t/m zondag 19 mei 2019 

  
Handelingscategorie   % tijd besteed 

aan activiteit  
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.  

  

  

    
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).    

 

  

    
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).    

  

  

    
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).  

  

    
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!   

 

  

  

    
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.  

 

  

    
7.   De SAWer voert in het kader van een zorgvraag, zorgsignaal individuele gesprekken met 

studenten die te typeren zijn als kortdurende, lichte hulpverlening   
 

    
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, 

appje, sms’je)  

  

    
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.  
  

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

vergelijkbare problematiek.  
 

    
11. De SAWer is aanwezig in het docententeam   
12. De SAWer is bezig met administratieve werkzaamheden in het kader van SAW.    

    
13. De SAWer participeert in het SAW-teamoverleg (vergadertijd plus voorbereiding)   

    
14. De SAWer heeft overleg met een collega-SAWer over de wijze van aanpak ten behoeve van 

één of meer FC-studenten (intercollegiale consultatie).  
 

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

    
16. De SAWer voert overige werkzaamheden uit hiervoor niet genoemd, te weten:  
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Bijlage 3 Voorbeeld Formulier met belangscores SAWers 

  
SCORES voor de handelingscategoriën in het logboek van 

(SAWer). . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . 

Ik vind dit belangrijk in een schaal van 1 (onbelangrijk)tot 5 (zeer belangrijk) 

1.   De SAW-er 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. 

 
 

2.   De SAW-er 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 (initiatief studenten, docent/coach).   

 

3.   De SAW-er 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 SAW-er).  

 

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

 

5.   De SAW-er 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 SAW-er). 

*) bespreekbaar maken is anders dan een ‘praatje pot’ gericht 
op wederzijdse bekendheid en het onderhouden van de 
onderlinge relatie tussen jongere en SAW-er. Dus niet te 
verwarren met categorie 6!  

 

6.   De SAW-er 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. 

 

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

 

8.   De SAW-er 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) 

 

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

 
 

10.De SAW-er organiseert een themagroep/bijeenkomst voor een 
aantal studenten met vergelijkbare problematiek.  

 
 

11. Mogelijkheid voor het invullen van een andere categorie:  
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Bijlage 4 Instellingen waarnaar wordt doorverwezen vanuit SAW 2018-2019:  

   

Verwijzing naar externe lichtere (jeugd)zorg:  

   

                                                                              

Bij 4,1% van de door SAW begeleide studenten in Leeuwarden en bij 3,8%  in Heerenveen is een 
lichtere vorm van hulpverlening nodig.   

 

Lichtere vorm van hulp Aantal studenten in 
Leeuwarden  

Aantal studenten in  
Heerenveen 
 

De huisarts/POH  21 19 

GGZ Ambulant  4 2 

Fier Fryslân Ambulant  4 2 

VNN Ambulant 4 1 

FSU 2  

MEE   

ZIENN  5 1 

GGD 2  

Jongerenwerk   

Regiecentrum B&V 1  

Totaal 40 25 
 

 

Externe zwaardere (jeugd)zorg:  

  

In Leeuwarden is bij 0,4 % van de door SAW begeleide studenten, een zwaardere vorm van 

hulpverlening nodig. In Heerenveen is dit 0,6%. 

  

Zwaardere vorm van 
hulp 

Aantal studenten in 
Leeuwarden  

Aantal studenten in 
Heerenveen 
 

GGZ dagbehandeling 1 1 

GGZ  opname 1 2 

VNN opname   

VNN dagbehandeling 2 1 

JHF opname   

Fier Fryslân 
dagbehandeling 

  

Totaal 4 4 
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Bijlage 5: Vragenlijst interviews studenten 

1. Vragen: 

 

 

4.1. Ken je SAW (Naam van SAWer noemen, als de student SAW niet kent), en zo ja hoe ben je 

ermee in contact gekomen? 

4.2. Wat is SAW volgens jou/wat denk je dat het is? (indien helemaal niet bekend bij student, kort 

toelichten wat SAW is en doet). 

4.3. Merk je iets van SAW, en denk je dat het nodig is voor bepaalde (mede)studenten? (ken je 

b.v. medestudenten die het lastig hebben?) 

4.4. Wat denk je dat het effect is van de ondersteuning van SAW op studenten in het algemeen?  

Denk aan het effect op de klas, betere sfeer onderling, betere sfeer, betere motivatie, minder 

verzuim, en minder VSV 

4.5. Als de SAWers er niet zouden zijn, hoe zou het dan gaan? (zou je b.v. naar iemand toegaan 

op school als je een probleem had, en zo ja naar wie?) 

4.6. Wat denk je dat het effect is op (mede)studenten die ondersteuning/ gesprekken hebben 

met SAWers? Denk aan meer zelfvertrouwen, minder gebruik van drank en drugs, betere 

motivatie, minder verzuim en minder VSV etc. 

4.7. Denk je dat SAW effect heeft op docenten? Denk aan beter begrip voor de studenten, toename 

signalerend vermogen, meer effectieve communicatie met studenten. 

5. Wat is de kracht van SAW? 

5.1. Helpen SAWers bij de sfeer in de klas algemeen, hoe opereren SAWers, wat doen ze in de klas, 

op de gang, in de kantine, op het plein etc.? 

5.2. Helpen SAWers docenten in hun werk, wat doen ze dan? 

5.3. Helpen SAWers studenten met problemen en vragen en wat doen ze dan? 

6. Is SAW voldoende bekend?, zo niet heb je tips? 

7. Hoe denk je dat SAW beter zou kunnen werken? Denk aan zaken als: meer capaciteit, 

handelingsvoorschriften, andere werkwijze, taakverdeling, rolvastheid, praktische verbeteringen in 

keten signaleren-verwijzen-terugkoppelen. Graag tips en tops! 

8. AFSLUITING Bedanken voor de medewerking en vragen naar wat er volgens hen nog niet 

besproken is en wel besproken zou moeten worden. 
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Bijlage 6: Vragenlijst interviews docent/coaches 

1. Vragen: 

 

 

3.1 Ken je SAW en zo ja hoe ben je ermee in contact gekomen? 

3.2 Wat is SAW volgens jullie? 

3.3 Maak je veel gebruik van SAW? Zo ja, in welke situaties? Zo nee, waar zit dat i 

3.4 Is SAW voor jou voldoende zichtbaar? 

3.5 Is SAW voor jou goed bereikbaar? 

3.6 Wordt er door de SAW-er informatie over de gesprekken die zij voeren naar jou 

teruggekoppeld? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waar ligt dat aan? 

3.7 Zie je m.b.t. SAW een effect op studenten in het algemeen? Denk aan het effect op de klas, 

betere sfeer onderling, betere sfeer, betere motivatie, minder verzuim, en minder VSV 

3.8 Als de SAWers er niet zouden zijn, hoe zou je dan gehandeld hebben t.a.v. studenten met 

een complexe hulpvraag? 

3.9 Zie jij als docent/coach een effect op individuele studenten met SAW gesprekken? Denk 

aan meer zelfvertrouwen, minder gebruik van drank en drugs, betere motivatie, minder 

verzuim en minder VSV etc. 

3.10 Wat is het effect van de aanwezigheid van SAW op jou als docent/coach? Denk aan 

beter begrip voor de studenten, toename signalerend vermogen, meer effectieve 

communicatie met studenten 

3.11 Zie je door de aanwezigheid van SAW een effect op de samenwerking tussen school en 

hulpverlening? Denk aan korte lijnen richting hulp, betere samenwerking, elkaar begrijpen, 

meer preventief werken, minder verzuim, minder VSV, minder verwijzingen 

 

4.1 Wat is volgens jouw de kracht van SAW? 

4.2 Hoe helpen SAWers bij de sfeer in de klas algemeen, hoe opereren SAWers, wat doen ze in 

de klas, op de gang, in de kantine, op het plein etc.? 

4.3 Hoe helpen SAWers jou als docent/coach in je werk, wat doen ze dan? 

4.4 Hoe helpen SAWers studenten met problemen en vragen en wat doen ze dan? 

5. Hoe zou SAW volgens jou beter kunnen werken? 

Denk aan zaken als: meer capaciteit, handelingsvoorschriften, andere werkwijze, taakverdeling, 

rolvastheid, praktische verbeteringen in keten signaleren-verwijzen-terugkoppelen. Graag tips en tops! 

 

 

 

 

 


