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TIEN JAAR ‘SCHOOL ALS WERKPLAATS’ 
BIJ FRIESLAND COLLEGE

SAW: Beschikbaar 
zijn voordat de 
nood het hoogst is
School Als Werkplaats (SAW) staat in het Friesland College 
voor een team hulpverleners dat zich wijdt aan het 
welbevinden van zowel student als docent, met als doel 
beschikbaar zijn voordat de nood het hoogst is. Dit kan 
gaan om pesten, verslavingen, lastige thuissituaties, enz. 
SAW bestaat nu 10 jaar, is succesvol en zorgt voor minder 
voortijdige schoolverlaters!  MEREL VAN DORP 

Hester van Dekken, SAW’er 
in dienst van het Friesland 
College: ‘Juist vanwege de 

diversiteit aan vragen waarmee 
studenten worstelen, is het prettig 
dat we met zoveel SAW’ers werken 
die in dienst zijn bij externe orga-

nisaties. Een SAW-team van zulke 
verschillende achtergronden levert 
een rijkdom aan kennis op. Dat klinkt 
misschien gek omdat ik zelf volledig 
in loondienst ben bij het Friesland 

ESMEE: ‘IK WILDE  

ALLES ZELF OPLOSSEN’
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College, maar die verschillende 
achtergronden vormen de kracht van 
SAW. Een rijk team, de korte lijntjes, 
dat is zo waardevol. Natuurlijk is het 
fijn als je de hele week aanspreek-
baar bent. Dat wordt lastig als je 
maar een paar uur op het ROC bent, 
maar toch. Die rijkdom aan kennis is 
echt belangrijk om te behouden.’

ESMEE’S VERHAAL
Esmee’s* verhaal is niet exem-
plarisch, iedere student is anders. 
Sommige studenten hebben een 
ernstige eetstoornis, de ander heeft 
een blijvende beperking als autisme-

spectrumstoornis (ASS), de volgende 
heeft gedoe met een docent en is na 
drie gesprekken weer op de rit. Er is 
ook niet één recept voor wat altijd 

werkt bij studenten. De route die je 
kiest ligt aan de student. Van Dekken: 
‘Achteraf had ik er voor Esmee 

ESMEE: ‘SOMS HEB JE 

NET DAT ZETJE NODIG OM 

HULP TE VRAGEN’

Hester van Dekken
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misschien eerder de gemeente bij 
moeten halen; tegelijkertijd moest 
zij er zelf aan toe zijn en begrijpen 
dat de zorg haar boven het hoofd 
groeide.’ 

Ze vertelt verder: ‘Sommige 
studenten moet je achter de broek 
zitten,  Esmee moest juist afgeremd 
worden. Soms sliep Esmee dagen, zo 
moe was ze. Niet vanwege haar ver-
stand, maar omwille van haar belast-
baarheid was ze van de havo over-
gestapt naar het mbo. Maar ook hier 
verscheen ze dagen niet op school 
omdat ze in bed lag. Jaren geleden 
kreeg haar vader een verkeersonge-

luk met blijvend letsel als gevolg, en 
Esmee hielp hem waar ze kon. Van 
praktisch tot financieel en dan was 
ze ook nog de sparringpartner van 
haar moeder, die, begrijpelijk, moeite 
had met hoe haar partner functio-
neerde en zich schuldig voelde dat 
ze wilde scheiden. Op dat moment 
kwam Esmee met mij in contact. Ze 
woonde deels bij haar vader en deels 
bij moeder, wilde zorgen voor haar 
vader, maar raakte zo overbelast 
dat ze haar studie nauwelijks kon 
volgen.’ 

MANTELZORG
‘Door de scheiding kroop Esmee 
helemaal in de mantelzorgrol. Ik 
stuurde haar naar de huisarts, wat ze 
niet deed. Haar oom regelde intus-
sen de financiën, maar niet goed 
genoeg naar Esmee’s zin. Toen heb 
ik haar moeder heb ik uitgenodigd 
op school en mijn zorg over Esmee 
uitgesproken. Uiteindelijk is Esmee 
naar de huisarts gegaan, maar niet 
naar een psycholoog. Wel startte de 
gemeente een extern traject voor 
haar vader op.’ 

‘Esmee is zorgzaam van zichzelf 
en daarnaast geeft redderen haar 
ook houvast. Tegelijk gaat ze telkens 
over haar grens. Sommige studenten 
moet je achter de broek zitten, Esmee 
moest juist afgeremd worden. Dus 
overlegde ik met haar docenten of 
ze het lesprogramma iets konden 
aanpassen en de stage naar een later 
moment kon worden verschoven. Ik 
koppel altijd terug naar docenten, 
heel soms stuit ik op weerstand. 
Meestal vinden we samen een oplos-
sing. Ik kom niet met hoe het moet, ik 
overleg graag.’

ESMEE (20): ‘IK WILDE ALLES 
ZELF OPLOSSEN’
Esmee is net klaar met de niveau 
4-opleiding Juridisch administratief 
medewerker. Zij vertelt: ‘Mijn vader 

heeft zo’n vijftien jaar geleden 
hersenletsel opgelopen door een 
verkeersongeluk. Ik hielp al veel thuis 
en na de scheiding van mijn ouders 
regelde ik voor hem het huishouden 
en de financiën. Ik zat op de havo, 
kreeg Pfeiffer en daarna kwam daar 
ook nog de vermoeidheidsziekte ME 
bij. Dus switchte ik naar het mbo. 

Eigenlijk was het me nog steeds te 
veel bij elkaar. Ik was veel ziek, voelde 
me gestrest, moe en verdrietig, en 
kon me daardoor niet goed concen-
treren op school.

Met iemand praten wilde ik eerst 
niet. Ik wilde het zelf oplossen en 
dacht: praten helpt toch niet, want 
zo voelde het na gesprekken met 
een psycholoog tijdens de havo. En ik 
vond het spannend. Toch ben ik naar 
Hester gegaan. Ze begreep al gauw 
hoe ik ongeveer in elkaar steek. 
Hester is heel lief, kan goed luisteren 
en ze is praktisch. Ze ziet snel wat 
ik kan veranderen en legt geen druk 
op mij. 

STAPJES
Tijdens de SAW-gesprekken bedach-
ten we telkens kleine stapjes op 
weg naar verandering. Zo vond ik 
telkens omschakelen zo ingewik-
keld: woonde ik bij mijn vader, dan 
miste ik m’n moeder, maar ik had 
moeite om bij hem weg te gaan en 
andersom. Hester tipte om afspraken 
te maken: de ene week bij de een, de 
andere bij de ander. Voor mij werkte 
dat beter dan hoe mijn broertje het 
bijvoorbeeld doet: die slaapt soms bij 

ESTHER: ‘VOOR JE 

STUDENTEN WIL JE HET 

BESTE, NET ALS VOOR JE 

EIGEN KINDEREN’

»
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de een, dan bij de ander, net hoe het 
hem uitkomt; mijn zusje woont altijd 
bij mijn moeder.

Of ik bang was dat iedereen me 
zag, als ik naar SAW ging? In het 
begin vroegen klasgenoten waarom 
ik er heen ging en voelde ik me een 
beetje bekeken. Maar ik zei gewoon 
dat mijn hoofd vol zat en daarover 
met een begeleider praatte. Het is 
juist fijn dat het in school zit, dan kun 
je ook even tussendoor langs.

Ik ben nog steeds moe, het gaat 
een beetje op en neer. Maar ik heb 
meer structuur aangebracht in wat ik 
wel of niet doe en durf gemakkelijker 
nee te zeggen. Eerst durfde ik dat 
niet, was bang dat mensen me stom 
zouden vinden of dat ik anderen 
daardoor meer werk bezorgde. Het 
helpt dat mijn vader nu een bege-
leider heeft en huishoudelijke hulp, 

bij stage heb ik aangegeven dat ik 
iets minder uren draai op een dag en 
opa en oma heb ik verteld dat ik niet 
meer elke dag maar eens in de week 
op een vaste dag kom helpen.

VAKANTIEBAANTJE
Achteraf zie ik dat ik het veel te druk 
had. Tegen mijn vriendinnen zei ik 
wel eens: ‘Komende maand spreek 
ik niet af’. Nu ik beter mijn grenzen 
aangeef, voel ik me rustiger, ben ik 
minder moe, heb mijn eigen leven 
terug, doe leuke dingen met vrien-
dinnen en heb zelfs tijd voor een 
vakantiebaantje. Met mijn diploma 
op zak ga ik de hbo-opleiding docent 
Nederlands volgen. Voor SAW’ers 
heb ik een tip. Als je niks hoort van 
een student, betekent het niet dat 
het goed gaat. Bij mij júíst niet. 
Daarom was het fijn dat Hester 
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me af en toe een berichtje stuurde. 
Soms heb je net dat zetje nodig om 
hulp te vragen.’

Esther Keizer–Van der Schaaf, docent 
en coach:
‘Voor je studenten wil je het beste, 
net als voor je eigen kinderen’

‘Schoolverzuim, afwezig of juist 
rumoerig gedrag in de klas – aan 
sommige studenten merk je dat er 
meer speelt. Bij anderen kom je er in 
gesprek achter dat ze met depressivi-
teit of stress kampen of bijvoorbeeld 
onder druk staan van een loverboy. In 
het korte tijdsbestek dat ik als coach 
met hem of haar heb, wil ik me focus-
sen op de studieloopbaan van de 
student. Problemen die dieper gaan, 
kan ik niet goed oppakken. Daarom is 
het fijn dat SAW bestaat.

Ik houd wel ruggenspraak met 
SAW en/of de student en vraag of 
ik ergens rekening mee kan houden 

of waar ik in gesprek op kan letten. 
Verder laat ik het los. Al vind ik dat 
af en toe best lastig, zoals laatst met 
een depressieve student van mij. We 
hebben immers ook te maken met 
suïcidepogingen… Of wanneer ik 
weet dat het niet veilig is voor een 
student thuis en me afvraag hoe 
ouders reageren na het telefoontje 
dat hij of zij blijft zitten. Voor je stu-
denten wil je het beste, net als voor 
je eigen kinderen.

Wat dat betreft zou ik wat vaker 
casusbesprekingen willen houden, 
met de student erbij, om nog beter 
vinger aan de pols te houden. Als je 
meer zou willen doorpakken, loop ik 
ook wel eens tegen de beperkingen 
van ons als coaches en SAW’ers aan. 
Een jongere hoeft ons advies niet op 
te volgen, terwijl je soms toch graag 
ziet dat iemand naar de huisarts 
gaat, aangifte doet of eindelijk ggz-
hulp aanvraagt. Wij mogen ook niet 
meegaan naar de huisarts, terwijl dat 

ESMEE: ‘IK DURF 

GEMAKKELIJKER ‘NEE’  

TE ZEGGEN’

soms beter zou werken.  
SAW houdt als een radar het 

welzijn van studenten in de gaten. Bij 
Esmee heeft dat goed uitgepakt. Ik 

merk dat ze zich bewuster is van hoe 
sterk ze eigenlijk is en ze is opener 
geworden. Met haar diploma in zicht 
is ze een voorbeeld van hoe SAW 
een belangrijke schakel vormt om 
goed onderwijs te kunnen geven en 
volgen.’ 

* OM PRIVACY REDENEN IS DE NAAM ESMEE 

GEFINGEERD 

DE AUTEUR IS JOURNALISTE

Friesland College


