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het eerste initiatief. De problemen zijn heel divers: 

eetstoornissen, verslavingsproblemen, huiselijk geweld, 

loverboyproblematiek, pesten, schulden...’ 

Liesbeth: ‘Maar ook problemen in leefstijl, chaos in je 

hoofd, niet uit je bed kunnen komen, je leven niet op orde 

kunnen krijgen. Het is echt heel breed.’

Wat kun je als SAW’er voor deze jongeren be-
tekenen? 
Liesbeth: ‘Van alles! Het belangrijkste is dat je achter een 

student gaat staan en zegt: natuurlijk verdien jij het om je 

school af te maken en hoe kunnen we het zo organiseren 

dat het voor jou wel werkt? Dat steuntje in de rug is voor 

veel studenten al genoeg om zelf door te kunnen zetten.’

Sigrid: ‘Vaak helpen we jongeren met heel andere 

problemen dan waarvoor ze ons in eerste instantie 

opzoeken. Zo was er bijvoorbeeld een studente die 

steeds vastliep in haar leven en al meerdere keren van 

opleiding was gewisseld. Daar gingen we over in gesprek. 

Gaandeweg praatten we ook over andere dingen; zo 

had ze een vriendje en merkte ze dat ze moeite had 

met seksualiteit. Uiteindelijk vertelde ze dat ze als kind 

misbruikt was. Ik heb toen de klachtenlijst van Fier met 

haar doorgelopen en we kwamen erop uit dat ze veel 

traumagerelateerde klachten had. Toen heb ik haar naar 

Fier doorverwezen. Samen hebben we haar verhaal 

gedaan tijdens het eerste gesprek. Mooi als je iemand op 

zo’n natuurlijke, toegankelijke manier kan verwijzen naar 

passende hulpverlening.’

Hoe heeft corona invloed op jullie werk? 
Sigrid: ‘Het contact met de studenten die ik al in beeld 

had, loopt wel door, maar nu online. Maar er zijn ook 

jongeren waarmee het niet goed gaat, die zelf niet aan de 

bel trekken en die ook hun telefoon niet opnemen als je 

ze belt. Als je die op school zou tegenkomen, zou je ze zelf 

even kunnen aanschieten. Nu krijg je geen contact met ze 

en dat is wel zorgelijk.’

Liesbeth: ‘De SAW’ers doen wat ze kunnen. Sommigen 

gaan bijvoorbeeld een eindje met studenten wandelen. 

Eentje kookt online samen met een student, ieder vanuit 

zijn eigen huis. Maar in sommige gevallen moet je je erbij 

neerleggen dat je er nu niet bij komt. De kracht van School 

als Werkplaats is de laagdrempeligheid; die heb je nu niet.’

Tien jaar SAW. Hoe wordt dit gevierd? 
Liesbeth: ‘School als Werkplaats staat een jaar lang – van 

10 oktober 2020 tot 10 oktober 2021 – in de spotlights. 

Voor studenten die extra begeleiding nodig 
hebben om hun diploma te halen, begon 
het Friesland College in 2010 met School als 
Werkplaats (SAW). Een team van hulpverleners 
– SAW’ers – biedt op school een extra steuntje in 
de rug aan studenten die dat nodig hebben. We 
spraken Liesbeth Buijs, teamleider SAW en Sigrid 
Hofstra, SAW’er en hulpverlener bij Fier over dit 
mooie initiatief, dat momenteel een jaar lang haar 
tienjarig jubileum viert. 

Hoe is School als Werkplaats ontstaan? Wat 
was de aanleiding?
Liesbeth: ‘Tien jaar geleden sloegen de gemeente 

Leeuwarden en het Friesland College de handen ineen 

om de voortijdige schooluitval zonder startkwalificatie 

of diploma aan te pakken. Vanuit het Friesland College 

hadden we een idee: als we nou eens een team van (jeugd)

hulpverleners met diverse achtergronden inzetten die 

studenten kunnen helpen, vóórdat ze stoppen met hun 

opleiding. Een team dat op een laagdrempelige manier 

óp school met jongeren en docenten in gesprek gaat. 

De gemeente Leeuwarden wilde daar wel in investeren. 

Ook werden verscheidene instellingen – Jeugdhulp 

Friesland, Kinnik, Fier, GGD en anderen – betrokken bij 

de uitvoering van het plan. Het idee was dat we de school 

niet als vindplaats moesten gebruiken om jongeren het 

jeugdhulpgebied in te sluizen; we moesten het dáár doen. 

En zo ontstond ook de naam: School als Werkplaats.’ 

Sigrid: ‘Die naam, die zouden we nog eens moeten 

heroverwegen. Als ik zeg dat ik SAW’er ben, moet ik dat 

altijd nog toelichten.’

Waarom is jullie werk belangrijk? 
Sigrid: ‘Er speelt van alles en nog wat in het leven van 

studenten en voor velen is de stap naar de huisarts of 

andere hulpverlening best spannend. De SAW’ers zijn 

“gewoon” mensen die op school werken, met wie je even 

kunt praten. Soms leidt dat praten tot een verwijzing naar 

een jeugdhulptraject. Maar soms zijn een paar gesprekken 

al genoeg. Je zit in je rol als SAW’er in ieder geval veel 

dichter bij het vuur dan wanneer je alleen vanuit je 

instelling werkt.’

Liesbeth: ‘En je kunt je collega’s, met andere expertises, 

consulteren of invliegen als het nodig is. Als een docent 

of een SAW-collega zorgen heeft om een student rondom 

huiselijk geweld, wordt bijvoorbeeld Sigrid erbij gevraagd 

om beter te kunnen beoordelen wat er precies speelt. De 

laagdrempeligheid geldt dus niet alleen voor de studenten, 

maar ook voor docenten en voor de andere hulpverleners 

in het team.’

Hoe en met welke problemen komen studen-
ten bij de SAW’er terecht? 
Sigrid: ‘Sommige studenten worden aangemeld door 

een docent, die ‘iets’ signaleert. Anderen kloppen 

zelf aan en in sommige gevallen neemt de SAW’er 
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Elke tiende van de maand besteden we er even aandacht 

aan. Zo hebben we al een webinar georganiseerd en 

publiceren we interviews, filmpjes en artikelen. We hopen 

het jubileumjaar in oktober in real life te kunnen afsluiten. 

Als dat niet kan, doen we het online.’

Wat zijn nog wensen voor de toekomst?
Liesbeth: ‘Ik zou heel graag willen dat de ministeries gaan 

inzien dat het goed organiseren van hulpverlening op 

school van enorme toegevoegde waarde is en dat ze daar 

geld voor vrijmaken. Ik gun het elke school om zo’n team 

bij elkaar te kunnen zetten, zonder dat het over geld hoeft 

te gaan. Want pas dan gaat het echt om de studenten.’ 

Sigrid: ‘Amen. Helemaal mee eens. En een nieuwe naam 

hè?’

Liesbeth: ‘Vooruit, daar gaan we ons hoofd ook nog eens 

over breken.’  

Kijk voor alle jubileumpublicaties en meer informatie over 

School als Werkplaats op www.frieslandcollege.nl/saw

DE KRACHT VAN SAW: FEITEN & CIJFERS
• Eén op de vijf studenten heeft tijdens zijn/haar studie 

contact met SAW. 

• Bij het Friesland College is de voortijdige schooluitval 

van studenten tijdens de inzet van SAW jaarlijks lager 

dan het landelijk gemiddelde. 

• Studenten kunnen direct hulp op maat krijgen, dankzij 

de vele instellingen met een verscheidenheid aan dis-

ciplines die meedoen in het SAW-team.

• Doorverwijzing naar lichte of zwaardere, externe 

(jeugd)zorg is met inzet van SAW vaak niet nodig. Al 

tien jaar wordt minder dan 5% extern doorverwezen. 

Het overgrote deel (95%) van de studenten die contact 

hebben met SAW, kan - door de korte lijnen en ont-

schotting tussen de verschillende (hulpverlenings)in-

stellingen – vanuit school (intensief) begeleid worden. 

• Kracht van SAW volgens docenten: expertise, kennis 

sociale kaart, gesprekstechnieken, laagdrempelig, 

geen oordeel, onafhankelijk, contact maken, snel, 

dichtbij, betrokken.

• Kracht van SAW volgens studenten: oprechte interes-

se, geen oordeel, snelle actie, onafhankelijk, kan op 

school zelf, makkelijk bereikbaar.

(bron: Monitor SAW 2016-2019 – Friesland College) 

V.l.n.r.: Fierhulpverleners/SAW'ers Willeke Poortinga, Rianka Visser, Sigrid Hofstra en SAW-teamleider Liesbeth 

Buijs op de FC-Campus in Leeuwarden
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