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De drie doelstellingen van de Jonge Socialisten in de PvdA zijn:

1. Het betrekken van jongeren bij politieke besluitvorming

2. Het behartigen van jongerenbelangen in de politiek

3. Het beinvloeden van de Partij van de Arbeid
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1. HET POLITIEK VERSLAG 1995 VAN DE JONGE SOCIALISTEN IN DE PVDA

De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) staan voor progressieve jongerenpolitiek en 
het politiek befnvloeden van de PvdA. In 1995 is daarom hard gewerkt om inhoude- 
lijk invulling te geven aan een versterkte positie van jongeren in het politieke spec
trum en heeft de JS de PvdA met grote regelmaat stevig aan de tand gevoeld over 
politieke kwesties die jongeren aangaan en vaak pijnlijk raken. Want waar liberalen 
graag demagogie bedrijven over de ’enorme cultuurdoorbraak’ in politiek Den Haag 
en een normaal politiek debat in de Tweede Kamer graag zien als ’echte dualisti- 
sche politiek’ staat de JS op het standpunt dat ’Paars’ een doodgewoon parlemen- 
tair coalitiekabinet is dat vooral een stevige bezuinigingspolitiek moet voeren. Dat 
jongeren vaker dan eens sluitpost van de Haagse begrotingen zijn hoeft dan ook 
geen betoog. De politieke positionering van de PvdA binnen Paars wekt voor de JS 
naast verwondering ook vaak irritatie op. Dat hebben we de PvdA-top, vooral na 1 
jaar Paars, dan ook in verschillende bewoordingen duidelijk gemaakt. We staan 
echter niet alleen in onze inhoudelijke kritiek, want in ’95 is regelmatig gebleken dat 
de JS ook een functie heeft als vertaler van suggesties en kritiek van een belangrijk 
deel van de PvdA-achterban.

Onze verwondering, en nog meer de irritatie over het politiek opereren van de 
PvdA, heeft zich vooral geuit tijdens de Kamerdebatten over studiefinanciering en 
Hoger Onderwijs en recent in de politieke opvattingen van de sociaal-democraten 
over de uitvoering van de ’Nieuwe Algemene Bijstandswet’(NABW).
Met het Hoger Onderwijs en de Bijstand zijn ook direct twee belangrijke politieke 
prioriteiten van de JS genoemd.
In ’95 waren ’De Sansculotten van de Witsenkade’ (uit ’De Groene Amsterdammer’) 
ook intensief in de weer met de inhoudelijke en organisatorische vernieuwing van 
de PvdA. Drie politieke kwesties die de basis zijn en waren voor de politieke 
stellingnames van de JS.
Daarnaast deed de JS in ’95 vooral aan ’Octopuspolitiek’. Want gepassioneerd als 
wij zijn, sloeg de JS haar politieke tentakels natuurlijk ook uit over andere be- 
langwekkende politieke kwesties. Hieronder een kort overzicht van onze voorstellen 
en tenslotte de politieke prioriteiten.

1.1 Progressieve Samenwerking
In oktober ’95 verscheen in NRC Handelsblad een omstreden pamflet over 
inhoudelijke samenwerking tussen progressieve politiek partijen. Dit stuk werd 
geschreven door de PvdA-ideologen Kalma, De Beus en Scheffer. Het pamflet 
verscheen vooral uit onvrede over de PvdA-rol binnen het Paars Kabinet en behelst 
een pleidooi voor een nieuw progressief machtsblok op basis van een ’minipro- 
gramma’ tussen Groen Links, D66 en de PvdA. De JS heeft hierop gereageerd 
door te stellen dat progressieve samenwerking geen partijpolitieke kwestie mag zijn, 
maar vooral een inhoudelijk debat op basis van issues (b.v. ecologie en werk) moet 
zijn. Politiek draait om inhoud, niet om vorm. Dat hebben wij de PvdA-top haar- 
scherp duidelijk gemaakt.
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1.2 Nationaal Jongerendebat lr
De JS wordt vaak gevraagd wat wij vinden van de inspraakmogelijkheden voor y
jongeren. Ons antwoord is helder; die zijn zowel op lokaal als landelijk niveau e
beperkt. Juist vanwege inperking van die inspraak ( zie de afschaffing van de Raad \i
van Jeugdbeleid in ’97) is het van cruciaal belang dat jongerenorganisaties in
nadenken over manieren om jongerenzaken hoog op de politieke agenda te 
houden. De JS bepleit daarom een nationaal jongerendebat, voor en door jonge- I i 
ren. Op basis van dit debat willen wij inzicht in de inhoudelijke opvattingen van c
jongeren over zaken (onderwijs, werk, milieu etc) die hun aangaan. Daarnaast I1
beoogt de JS op termijn de oprichting van een Nationale Jongerenraad. Deze Raad :
zou gevraagd en ongevraagd een prominente rol moeten spelen in het adviseren n
van Kabinet en Tweede Kamer over jongerenzaken. Ons plan is voor dit jaar met (
succes gelanceerd en zal in 1996 verder worden uitgewerkt tussen de betrokken | 
jongerenorganisaties.

1.3 Roger Onderwijs en Studiefinanciering
Toegankelijkheid en kwalitatief goed (hoger) onderwijs zijn twee cruciale uitgangs- 
punten geweest voor de politieke positionering van de JS inzake het debat over 
studiefinanciering en de stelselherziening binnen het Hoger Onderwijs. Twee uit- 
gangspunten die door de opeenstapeling van (bezuinigings)maatregelen van 
minister Ritzen danig in het geding zijn geraakt.
In ’95 zijn wij dan ook regelmatig met Ritzen en de PvdA-Tweede Kamerfractie in 
conclaaf geweest over de consequenties van genoemde bezuinigingen. Denk 
hierbij aan de verlaging van de basisbeurs, studieduurverkorting en de collegegeld- 
verhoging van 500 gulden. Naast het verwijt van gebrek aan (een ideologische) 
visie (ruiterlijk toegegeven door de PvdA-top), hebben we de PvdA kenbaar 
gemaakt dat instemming met de Hoger Onderwijspolitiek van het Paars Kabinet 
nare consequenties voor met name studenten met ouders met een laag inkomen 
heeft.
Met onze kritiek en suggesties zijn we relatief succesvol geweest. Door politieke 
druk op de PvdA-fractie uit te oefenen, hebben we er mede voor gezorgd dat de 
collegegeldverhoging in ieder geval lager uitviel (was 1000 gulden) dan voorgesteld 
door Ritzen. Andere zaken waar we niet ontevreden over zijn, is het uitstel van 
invoering van de prestatiebeurs. In samenwerking met de LSVB hebben we de 
PvdA-senatoren (en ook de WD en D66) onder zware druk gezet om tegen een 
snelle invoering van de prestatiebeurs te stemmen.
Spoedoverleg, twijfelende senatoren en uiteindelijk een dwarsliggende Eerste 
Kamer (prestatiebeurs uitgesteld) deed ons natuurlijk glimlachen.

1.4 Inhoudelijke en organisatorische vernieuwing PvdA
’Na de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is het project van Rotten- 
berg voor vernieuwing van de PvdA bijkans tot stilstand gekomen. De PvdA 
ontwikkelt zich momenteel tot een regentenpartij, die nauwelijks contact onderhoudt 
met achterban en maatschappelijke organisaties.
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Intussen begint in een rond de PvdA de onvrede over het stagneren van de 
vernieuwing en het gebrek aan communicatie te groeien’
Bovenstaand citaat viel te lezen in ons politiek beleidsplan ’95 en deze JS-opvatting 
is ook regelmatig ten berde gebracht bij met name de PvdA-top (Wallage en Kok) 
in Den Haag.

De JS is overigens geen tegenstander van partijvernieuwing maar stelt wel de eis 
dat partijdemocratie daarbij een absolute voorwaarde is.
Net als begin dit jaar blijft de JS verder op het standpunt staan dat politieke partijen 
zich dienen aan te passen aan de maatschappelijke werkelijkheid . Nieuwe vormen 
van communicatie en debat, geinitieerd door een moderne politieke partij, horen 
daarbij. Juist om die reden komt de kritiek van partijideologen als Bart Tromp bij de 
JS verkrampt over. Ondanks het belang van een moderne partijorganisatie, vindt de 
JS de inhoudelijke vernieuwing van de sociaal-democratie meer noodzakelijk. We 
zijn blij met het feit dat in het najaar van 1995 maar liefst drie belangwekkende 
politieke PvdA-rapporten zijn verschenen waarin genoeg inhoudelijke elementen 
voor vernieuwde progressieve politiek staan vermeld.
Op het Congres in juni heeft de JS uitgesproken dat de PvdA zich snel en diep 
moet buigen over de toekomst van progressieve politiek. Die boodschap is 
blijkbaar overgekomen. In het hier en nu en ook straks, voor en tijdens het Politiek 
PvdA-Congres in februari ’96, speelt de JS een prominente rol in een echt inhoude- 
lijk debat over de sociale PvdA-politiek.

1.5 Werk en inkomen
Naar aanleiding van zowel werk en inkomen heeft de JS haar een politieke daad 
gesteld door het PvdA-congres het voornemen uit het regeerakkoord om 25.000 
leerarbeidsplaatsen te creeren uit de verwachte belastingmeevaller, via een door de 
JS ingediende motie, te laten herbevestigen (het congres ging dus akkoord, 
Wallage nam de motie over).
Vervolgens heeft de JS beleid ontwikkeld om in samenwerking met relevante 
organisaties de slechte werking van en de ondoorzichtelijkheid in het beleid gericht 
op het leerlingwezen politiek aan de kaak te stellen. Het actieplan daarvoor ligt er 
nog steeds, maar is nog niet uitgevoerd in verband met andere actuele politiek. De 
JS heeft op dit moment namelijk haar politieke handen vol aan de negatieve 
gevolgen van de Nieuwe Algemene Bijstand (NABW) (zie onder). Ook de lobby die 
we voeren om Nederland weer te voorzien van een progressieve politiek is een 
ander argument om het Leerlingwezen voorlopig te laten rusten. Dit neemt niei weg 
dat de PvdA-ministers Melkert en Ritzen uitstekend worden geinformeerd over onze 
opvattingen

1.6 Nieuwe Algemene Bijstandswet
In 1993 heeft de JS fel geprotesteerd tegen en gedebatteerd over de Nieuwe 
Algemene Bijstandswet (NABW). De toenmalige staatssecretaris Elske ter Veld 
(PvdA) had destijds plannen om de uitkeringen voor jongeren onder de 27 jaar af 
te schaffen.
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Met name de PvdA vend de Ter Veld-maatregelen te ver gaan, omdat de gemiddel- 
de hoogte van de uitkeringen volgens de sociaal-democraten niet mocht worden 
aangetast. Uiteindelijk trad ter Veld zelfs af en werd de huidige PvdA-fractievoorzit- 
ter haar opvolger. Ook Wallage’s bijstandsbeleid blijkt geen zegen voor uitkerings- 
gerechtigden.
Per 1 januari 1996 is de NABW gedecentraliseerd ingevoerd, maar daar staat ligt 
wel een bezuinigingstaakstelling van 380 miljoen aan ten grondslag. In de praktijk 
betekent dit vaak dat gemeenten wel degelijk korten op de gemiddelde hoogte van 
de uitkeringen.
Met zal niet verbazen dat ook hier jongeren de negatieve gevolgen van de NABW 
aan den lijve ondervinden. Want uit een inventarisatie, door de JS gemaakt, blijkt 
dat de meeste grote en middelgrote gemeenten kamerbewoners (veelal jongeren) 
korten met fl. 180,- per maand. De JS is hierover zeer verontwaardigd, zeker gezien 
het feit dat er zonder inhoudelijke argumentatie blind wordt gekort op uitkeringen 
voor kamerbewoners.
In november is de inventarisatie gepresenteerd in het JS-rapport ’Geen maatwerk, 
maar willekeur’. Dit rapport is aangeboden aan de Tweede Kamerfractie van de 
PvdA en is voor minister Melkert en een aantal kamerleden van verschillende 
partijen aanleiding geweest om met vertegenwoordigers van de JS gesprekken aan 
te gaan over de problematiek van de invoering van de NABW. Bovendien heeft het 
rapport aandacht in verschillende media gekregen.
1995 was voor de JS in politick opzicht een intensief jaar. We deden en doen het 
echter graag. Ook in ’96, met passie en plezier.
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2. ORGANISATORISCH JAARVERSLAG JS 1995.

2.1 Bestuur
Er hebben dit jaar nogal wat bestuurswisselingen plaatsgevonden. Karen Fehse 
kwam in juni ’94 het bestuur versterken als bestuurslid Ledenwerving. Helaas kreeg 
zij al snel na haar verkiezing problemen met haar gezondheid, die er uiteindelijk toe 
leidden dat zij haar functie neerlegde. Zij heeft haar taak nog een tijd lang vol willen 
houden terwijl dit eigenlijk al niet meer echt goed ging. Hierdoor heeft de post 
Ledenwerving een tijdje lamgelegen. Pas in juni 95 kwam er een nieuw bestuurslid 
ledenwerving: Ronald Koster uit Amersfoort.

Er waren meer mensen die helaas halverwege hun bestuurstermijn moesten 
afhaken; onze penningmeester Jeroen Vos werd steeds meer opgeslokt door 
allerlei perikelen rondom de FNV-jongeren. Deze functie werd overgenomen door 
Roeland v/d Schaaf, tot het juni-congres ad interim, en sindsdien ook gesanctio- 
neerd door de JS-achterban.
Ook sinds juni is Peter Meijers, bestuurslid Activiteiten, opgevolgd door Wendy 
Devolder. Het was voor haar echter moeilijk om deze functie te combineren met 
haar werk en studie en besloot daarom om in november te stoppen. Zij is opge
volgd door Elja Diepenbrock.
Tijdens het november congres heeft Marleen Damen, persvoorlichter, haar functie 
overgedragen aan Fanny Bod.

Op 31 december 1995 zag het 
Voorzitter:
Politiek secretaris:
Organisatorisch secretaris:
Persvoorlichter:
Penningmeester:
Bestuurslid Scholing, Training 
en Vorming:
Bestuurslid Afdelingen:
Bestuurslid Ledenwerving:

2.2 Medewerkers
Ook op het front van de medewerkers was dit een verre van rustig jaar. Sinds 
november ’94 zijn er maar liefst drie medewerkers vervangen.
Vlak voor het JS-congres van november ’94 werd bekend dat Nathalie Eijkman, die 
de ledenadministratie voor ons draaiende hield en bovendien bladmanager was 
voor de Clinch, ons te verlaten om op de redactie van het PvdA-blad PRO te gaan 
werken. Haar functie wordt sindsdien vervuld door Petra Noordkamp. Per 1 januari 
vertrekt traditiegetrouw de dienstweigeraar die bij de JS verantwoordelijk is voor de 
contacten met de afdelingen, in dit geval Roelof de Beer. Hij werd vervangen door 
Albert Both.

bestuur er als voIgt uit;
Tjeerd van Dekken 
Roeline Knottnerus 
Sisca Sytema 
Fanny Bod
Roeland van der Schaaf

Alexander Auerbach 
Elja Diepenbrock 
Ronald Koster
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In april werd Gert-Jan Leerink, bureaucoordinator, vervangen door Benjamin 
Beerthuis. Vanaf September ’95 kan de JS een jaar lang gebruik maken van de 
diensten van een stagiair, in de persoon van Gert-Jan Evers. Hij houd zich vooral 
bezig met projecten en landelijke activiteiten.

Op 31 december 1995 zag het medewerkers-team er als voIgt uit;

Bureaucoordinator: Benjamin Beerthuis
Voor de coordinatie bij het uitvoeren, organiseren en ontwikkelen van projec
ten, voor ondersteunende werkzaamheden op het organisatorisch en 
financieel vlak, alsmede voor de coordinatie van het landelijk secretariaat 
heeft de JS een coordinator voor 30 uur per week in dienst.

Secretariaatsmedewerker en
Bladmanager Clinch: Petra Noordkamp
Voor het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden ten dienste van alle 
projecten, alsmede voor werkzaamheden rond het ledenblad Clinch en het 
secretariaat beschikt de JS voor 25 uur wekelijks over een medewerker.

Medewerker Scholing, Training en
Vorming Mirjam Zielhuis
Voor de training en scholing van jongeren op lokaal en landelijk niveau heeft 
de JS een medewerker ’scholing en training’ in dienst. Voor een deel is deze 
medewerker tevens belast met projecten (o.a. de Jongeren Manifestatie). 
Deze medewerker is voor 25 uur per week in dienst van de JS.

Afdelingsmedewerker en
Bladmanager Aktief: Albert Both
De JS wil een belangrijk deel van haar projecten realiseren op lokaal niveau. 
Daarvoor is een sterk netwerk van afdelingen noodzakelijk. De JS heeft een 
netwerk van afdelingen. Het is van belang dit zorgvuldig opgebouwde net
werk in stand te houden, uit te breiden en te onderhouden.
Juist om die reden is ondersteuning van professionele medewerkers hard 
nodig. En daarom is een medewerker ’afdelingen’ een absolute voorwaarde 
om afdelingen structureel te ondersteunen met kennis en materiaal, maar 
ook om nieuwe afdelingen met jonge mensen te begeleiden op deskundige 
wijze. Tevens verzorgt hij de uitgave van het mededelingenblad voor actieve 
leden: ’De Actief. Bij de JS is o.a. hiervoor een medewerker (dienstweige- 
raar) in dienst voor 38 uur per week.

Stagiair aktiviteiten en projecten: Gert-Jan Evers
De stagiair is door de JS specifiek ingezet voor het Project Jongeren in 
Achterstand
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2.3 Secretariaat & Personeelsbeleid
De JS moet conform de eisen van het ministerie van VWS voor een steeds groter 
deel projectmatig werken. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop we onze 
medewerkers inschakelen: een gedeelte van hun werktijd wordt gereserveerd voor 
de werkzaamheden die voortvloeien uit de VWS-projecten en dit gaat soms ten 
koste van de mate waarin zij inzetbaar zijn voor de dagelijkse beslommeringen van 
de JS.
Gelukkig zijn we als organisatie flexibel genoeg om dit op te vangen: niemand staat 
echt op zijn strepen waar het een vaste taakomschrijving betreft en iedereen, het 
bestuur incluis, steekt een handje toe waar nodig.
Dit is alleen goed mogelijk als de interne communicatie tussen medewerkers en 
bestuur optimaal functioneert. De samenwerking tussen bestuur en medewerkers 
kenmerkt zich dan ook door een weinig hierarchische structuur en een horizontale 
samenwerking met meer ruimte voor individueel initiatief en verantwoordelijkheden, 
zodat een ieders capaciteiten optimaal benut worden en de continuTteit optimaal 
gewaarborgd wordt.

2.4 Bladen
In het beleidsplan ’95 werd geconstateerd dat de Clinch als universeel ledenblad 
goed voldoet en in het huidige concept gehandhaafd blijft.
Inmiddels is echter gebleken dat de leesbaarheid van het blad zowel inhoudelijk als 
qua vormgeving te wensen overlaat.
Na conflicten met de vormgever over de grafische leesbaarheid, is besloten de 
samenwerking te beeindigen en op zoek te gaan naar een nieuwe vormgever. 
Daarnaast hebben ons een aantal klachten uit de afdelingen bereikt over het ge- 
brek aan politiek inhoud van het blad. Hierbij zijn een tweetal opmerkingen gepast: 
We streven ernaar het blad zowel letterlijk als inhoudelijk meer volume te geven. De 
Clinch wordt dikker: maar liefst 4 pagina’s worden toegevoegd. Verder wordt 
ernaar gestreefd dat het blad vaker aansluit op JS-activiteiten en -projecten, in de 
vorm van achtergrondartikelen.
Voor de criticasters die het blad een gebrek aan een specifiek JS-gezicht verwijten: 
de functie van de Clinch en de Aktief dienen strikt gescheiden te worden. De Clinch 
fungeert als een meer extern gericht, algemeen blad, terwijl in de Aktief al het 
nieuws over de JS-koers en activiteiten wordt vermeld. Daarbij valt de kanttekening 
te maken dat het dan wellicht logischer is de Aktief aan alle leden toe te zenden, in 
plaats van de Clinch. Bij (nieuwe) leden blijkt er toch behoefte om meer op de 
hoogte gesteld te worden van de politieke lijn van de organisatie. De mogelijkheid 
om naast het gewone lidmaatschap, waarbij men de Clinch ontvangt, een apart 
abonnement op de Aktief te nemen is onvoldoende bekend of slaat in ieder geval 
niet aan.
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2.5 Wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Op het JS-congres van juni ’95 werd het Huishoudelijk Reglement van de JS (weer 
eens) grondig herzien.
Belangrijke wijzigingen waren de invoering van het principe ’one (wo)man, one 
vote’ voor zowel huishoudelijke als politiek-inhoudelijke zaken; de beslissing om in 
het vervolg nog maar 1 keer per jaar te congresseren en ook werd besloten dat 
alle bestuursleden voortaan in functie gekozen zullen worden op basis van profiel- 
schetsen. Deze zijn op het november-congres vastgesteld. Het volgende bestuur 
zal dan op basis van deze profielschetsen gekozen worden.

2.6 Samenwerking Werkgroepen
De samenwerking tussen landelijk bestuur en werkgroepen was in het verleden 
vaak problematisch. Het bestuur streeft ernaar deze verhouding te verbeteren, 
omdat de werkgroepen bijzonder belangrijk zijn bij de inhoudelijke ondersteuning 
van het bestuur. Hiermee is inmiddels een begin gemaakt.Er bestaat een dringende 
behoefte aan actueel folder- en brochuremateriaal. Gekozen is voor een opzet 
waarbij brochures primair als computerbestand worden bewaard, zodat ze gemak- 
kelijk bij te werken en te updaten zijn en eenvoudig naar behoefte zijn uit te 
draaien. Bij het realiseren van dit documentatiemateriaal spelen de werkgroepen als 
denktank een belangrijke rol voor wat betreft de inhoud. Brochures over het 
herijkingsbeleid, de mensenrechten, milieu en economie en de gevolgen van de 
nieuwe Algemene bijstandswet zijn er inmiddels. Ook kunnen we vermoedelijk over 
niet al te lange tijd materiaal inzake (hoger) onderwijs van de kersvers opgestarte 
werkgroep Onderwijs tegemoet zien. De werkgroep Onderwijs is op het moment 
bezig met een reactie op het plan HOOP van minister Ritzen inzake het hoger 
onderwijs.
De werkgroep Sociale Zekerheid zal het bestuur inhoudelijk ondersteunen bij het 
denken over sociale vraagstukken als de flexibilisering van de arbeidsmarkt, het 
concept van gesubsidieerde arbeid en de invoering van een basisinkomen. Dit is 
van belang voor de discussie die momenteel in de PvdA gevoerd wordt over het 
verbreden van het begrip ’arbeid’ en de invoering van een ’basisbaan’.

Op 31 december 1995 heeft de JS de volgende werkgroepen;
* Werkgroep Internationale Betrekkingen 

coordinator:
* Werkgroep Milieu

coordinator:
* Werkgroep Emancipatie

coordinator:
* Werkgroep Onderwijs

coordinator:
* Werkgroep Sociale Zekerheid

coordinator:

Yvor Broer 

Mathijs van Muijen 

Manon van der Garde 

Anneke Teepe 

Mirjam Plantinga
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2.7 Open Huis
Er is dit jaar driemaal een Open Huis van het landelijk bestuur geweest, dat goed 
bezocht werd. Zo blijft de uitwisseling van ideeen c.q. de stand van zaken tussen 
landelijk bestuur en afdelingen gewaarborgd.
Op het eerste Open Huis (januari ’95) werd het beleidsplan van het nieuwe bestuur 
voorgelegd.
Op het tweede Open Huis (mei ’95) werd gesproken over het nieuw-gevormde 
ROSA-overleg van vrouwen, allochtonen en jongeren van de PvdA. De bijeenkomst 
was tevens bedoeld als voorbereiding op het congres over ’verrechtsing’. Het 
themagedeelte betrof het inventariseren van de problemen rond het Leerlingwezen, 
in het kader van het VWS-project dat de JS aangaande MBO en Leerlingwezen 
uitvoert.
Het derde Open Huis (September ’95) stond in het teken van de perikelen rondom 
de Nieuwe Algemene Bijstandswet, die vooral negatieve consequenties blijkt te 
hebben voor jongeren en kamerbewoners. Daarnaast wisselden afdelingen ir kleine 
groepjes ideeen en ervaringen uit over hun activiteiten. Zo wordt de interne 
communicatie bevorderd en kunnen afdelingen elkaar helpen en inspireren.

2.8 Congres
De nieuwe, meer open en extern-gerichte vorm die we sinds november ’94, 
conform de aanzet die hiertoe in Plan ’93 gegeven is, voor JS-congressen hante- 
ren, wordt, voor zover we dat gesignaleerd hebben, als positief ervaren. Deze 
opzet wordt dan 00k gecontinueerd. Aandachtspunt moet echter blijven hoe de 
discussies die op het congres gevoerd worden politiek ingevuld moeten worden.

In 1995 heeft de JS twee congressen georganiseerd.
Op het eerste congres in juni ’95 te Nijmegen, met als onderwerp ’Verrechtsing’: 
stemgedrag onder jongeren en de politieke profilering van ’links’. Er vonden 
diverse workshops plaats. De uitkomsten zijn vertaald in moties waarover het 
congres gestemd heeft.
Op dit congres werd 00k besloten dat de discussie een politiek vervolg diende te 
krijgen in een rapport over de toekomst van het sociale beleid van de sociaal- 
democratie, op te stellen door het landelijk bestuur. Dit rapport werd echter 
grotendeels overbodig gemaakt door het verschenen rapport ’De wonderbaarlijke 
terugkeer van de solidariteit’ van de hand van de directeur van de Wiardi Beckman 
Stichting, Paul Kalma. Zijn stuk komt voor een groot gedeelte overeen met de 
gedachten die hierover spelen binnen het landelijk bestuur van de Jonge Socialis- 
ten. In plaats van een eigen rapport gebruikte de JS dan 00k op het november- 
congres van 1995 dit stuk. Het politieke thema van het congres was gerelateerd 
aan het PvdA congres van 10 februari in 1996. Op het congres van de JS is 
bepaald wat de inzet van de JS op dat PvdA congres zou moeten worden.

11



- JAARVERSLAG JONGE SOCIALISTEN IN DE PVDA 1995 -

2.9 Jaarverslag pers en publiciteit.
Ook dit jaar zijn de media niet verschoond gebleven van persberich+en en opinie- 
stukken van de JS. Onder de volgende titels hebben we geprobeerd om in de 
publiciteit te komen: Jonge Socialisten roepen Kok op om van onderhoud met 
Chirac af te zien, Jonge Socialisten willen kamervragen over nieuwe algemene bij- 
standswet van Wallage, Sociale gezicht van paars loopt blauw aan, Jonge Socialis
ten willen uitspraak PvdA-achterban over collegegeldverhoging, Progressieve en 
scherpe PvdA-politiek noodzaak, minima bijten tanden stuk op zorg, Jonge Soci
alisten vinden Koks gift aan China te groot, JS verbolgen over het ontslag van 
Willem van Hanegem, Ritzen onder Vuur tijdens MBO debat.
Natuurlijk worden persberichten niet voor niets geschreven dus hier voIgt een 
opsomming van de media die we hebben gehaald: De Volkskrant, Het algemeen 
Dagblad, Het Parool, de Amersfoortse courant, Nieuwsblad van het Noorden, MTV 
(migranten TV), VPRO-radio, VARA-radio, Tros-TV (TROS-triviant), NRC, Nieuwe 
Revu, Primeur, GPD-bladen, Telegraaf, Groene Amsterdam, HP-de tijd, NCRV- 
paperclip radio, Met het oog op morgen, Avro’s Televisier, 2 Vandaag, radio 121, 
Veronica Nieuwsradio, Teletext, KRO’s echo, De dingen die gebeuren, NOVA, Hier 
en NU, Stadsradio Amsterdam, ATS, OOG-TV etc.
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3. HET AFDELINGSSERVICEAPPARAAT (ASA)
De JS heeft e^n speciaal team, bestaande uit drie landelijke bestuursleden en twee 
medewerkers, het AfdelingsServiceApparaat (ASA), dat zich richt op het ondersteu- 
nen van de lokale JS-afdelingen en haar leden.

3.1 Afdelingswerk
De JS heeft er sinds dit jaar drie nieuwe afdelingen bij: de afdeling Woerden - met 
al eerste actie het realiseren van een condoomautomaat in de plaatselijke disco- 
theek - (met dank aan de regio Utrecht voor het helpen oprichten), en de afdelin
gen Alkmaar en Arnhem. In Leeuwarden zijn een aantal enthousiaste leden bezig 
een afdeling op te richten. Ook zijn er helaas ook dit jaar wel weer afdelingen ter 
ziele gegaan: Marum en Zwolle. En na een lange historie is Hengelo gefuseerd met 
Enschede, alhoewel er weer pogingen worden ondernomen om Hengelo toch een 
zelfstandig bestaan te geven. De voornemens die het A.S.A. had ten aanzien van 
het afdelingswerk dit jaar zoals gesteld in het beleidsplan, zijn uitgevoerd. Vele 
afdelingen zijn bezocht door het landelijk, er is gestimuleerd dat afdelingen onder- 
ling contact met elkaar zouden zoeken om van elkaar te leren of samen dingen te 
organiseren. Naast de afdelingsbezoeken zijn er ook regiodagen georganiseerd. Dit 
zijn dagen in verschillende regio’s van het land, waarop de afdelingen uit die regio 
bijeen komen om gezamenlijk informatie uit te wisselen, geschoold te worden, te 
discussieren, etc.
Daarnaast heeft het landelijk een aantal projecten (jongeren in achterstand, MBO- 
debatten) samen georganiseerd met afdelingen (zie verder in dit verslag).

Begin van dit jaar zijn er onder alle afdelingen enquetes verspreid, met daarin 
enerzijds allerlei vragen die betrekking hadden op het functioneren van het landelijk, 
zodat het landelijk daar op in kon spelen, en anderzijds allerlei vragen die moesten 
peilen op welke gebieden de afdelingen specifieke ondersteuning van het landelijk 
wensten. Dat resulteerde onder meer in een landelijk trainingsdag pers en publiciteit 
op 1 april jl. en in een aantal gerichte afdelingsbezoeken waar onder andere 
geholpen werd met activiteiten en waar cursussen "afdelingswerk op maat" werden 
gegeven.

Ook blijkt het dat het veel afdelingen ontbeert aan kennis en vaardigheden om zich 
bezig te houden met politieke beinvloeding van de lokale politiek. Om die reden is 
er een trainingsweekend in de maak (verwacht; maart ’96). Verder bleek uit de 
enquete dat veel afdelingen vinden dat de communicatie tussen landelijk en 
afdelingen niet vlekkeloos verloopt. Om die reden is er een speciale nieuwsbrief 
gemaakt, die tussen het verschijnen van de Aktief en Clinch, ook nog zal verschij- 
nen. Verder proberen de mensen van het landelijk zoveel mogelijk in afdelingen te 
komen, maar vaak weet het landelijk niet eens wanneer er vergaderingen of 
activiteiten zijn. Om dit te voorkomen heeft men afgesproken dat afdelingspost in 
het vervolg ook naar het landelijk gestuurd wordt.
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3.2 Scholing, training en vorming
Belangrijkste doelstelling van het afgelopen jaar was om het beleid ten aanzien van 
scholing, training en vorming (STV) wetenschappelijker aan te pakken. Naast 
fatsoenlijke onderzoeken naar opleidingsbehoeften en het meer leveren van cursus- 
werk op maat, moest ook het rendement van het opleidingsbeleid aan de hand van 
follow-up activiteiten worden gemeten.
Er zijn dit jaar cursussen ontwikkeld aan de hand van geconstateerde opleidingsbe
hoeften. Dat heeft ten eerste geresulteerd in een landelijke trainingsdag pers en 
publiciteit, het geven van cursussen op aanvraag in afdelingen en meer cursussen 
"afdelingswerk op maat". Daarnaast wordt op dit moment een structurele basiscur- 
sus ontwikkeld met daarin de broodnodige kennis en vaardigheden m.b.t. het be- 
drijven van politiek, grondbeginselen van politieke stromingen, staatkunde, ge- 
schiedenis socialisme/sociaal-democratie, geschiedenis JS/PvdA etc. Die basiscur- 
sus (bestaande uit een aantal studieteksten en readers en een aantal plenaire 
bijeenkomsten) is vooral bedoeld voor nieuwe leden, en voor leden die actief willen 
worden in de JS/in de politiek. We hebben geprobeerd met andere politieke 
jongerenorganisaties samen te gaan werken op het gebied van STV. Maar helaas 
waren de andere pjo’s niet geinteresseerd, dus ketste dat voornemen van de JS af. 
Uiteraard vertaalt het STV-beleid zich verder o.m. in regiodagen en afdelings- 
scholingen.

3.3 Ledenbeheer en ledenwerving (en de Aktief)
Voornaamste doelstelling dit jaar was om leden meer bij de JS-activiteiten en het 
JS-beleid te betrekken. Vooral met het oogpunt op meer actieve leden, fatsoenlijk 
functionerende werkgroepen, en in z’n totaliteit meer ledenbinding in het algemeen.

Ten eerste is dat gebeurd door het sturen van enquetes naar nieuwe leden, 
proefleden met de vraag wat ze verwachten van de JS en wat ze eventueel zelf 
zouden willen doen, en enquetes naar leden die hun lidmaatschap opzeggen, om 
erachter te komen waarom het lidmaatschap opgezegd wordt (zijn ze bijvoorbeeld 
ontevreden, zo ja waarom, etc.). Dit alles om meer inzicht te krijgen in de levende 
behoeften en problemen in de organisatie, om daar op te kunnen anticiperen. Een 
uitvloeisel van deze enquetes is dat we als bestuur regelmatiger laten horen wat 
onze politieke standpunten zijn en waar we ons op het moment mee bezig houden. 
Dit d.m.v. een nieuwsbrief die naar de afdelingen gaat. De afdelingen moeten zelf 
voor verdere verspreiding zorgen binnen hun afdeling (tenslotte hebben ook zij een 
verantwoordelijkheid in het informeren en binden van leden aan de JS).

Ten tweede is in het kader van die inzichtvergroting ’de afdelingsinformatieflop’ 
afgemaakt, met daarop relevante tips, adressen, ideeen, etc. die handig zijn voor 
het functioneren in de JS. Handig voor afdelingen, werkgroepen en leden.
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Ten derde is de aanpak veranderd van het benaderen van nieuwe leden. Nieuwe 
(proef)leden krijgen een vernieuwd standaard-pakket toegestuurd, met in ieder 
geval ook de Aktief daar nu in. De algemene wervings-/infofolder van de JS is 
vernieuwd. Ook worden nieuwe leden gebeld (zie verder). Voor nieuwe leden 
vinden bij alle grote activiteiten (vooraf aan een congres, vooraf aan het Pinkster- 
festival) introductieonderdelen plaats.

Ten vierde is de Aktief, het kaderblad, als een van de belangrijkste middelen tot 
informatievoorziening, zowel inhoudelijk als lay-outtechnisch geheel vernieuwd en 
verbeterd. De Aktief is nu een onontbeerlijk middel geworden om op de hoogte te 
blijven van activiteiten en actuele discussies in de JS. Ook is de Aktief in zijn nieuwe 
jasje meer gepromoot. Met vruchtbaar resultaat. De abonnementenoplage is in een 
jaar tijd vergroot van ongeveer 80 abonnementen naar 250 (!) abonnementen, en 
nog steeds wordt de Aktief flink gepromoot.

Ten vijfde zou de ledenwerving bij activiteiten grootser en structureler worden 
opgezet. Dit bevindt zich nog in een ontwikkelingsfase, omdat voor goede leden
werving ook goed materiaal (folders, posters, brochures) nodig zijn, en dat 
materiaal wordt nu nog allemaal herzien, vernieuwd en/of ontwikkeld. Ook moet de 
ledenwerving op zowel landelijk als plaatselijk niveau uniform worden, zodat 
geinteresseerden in de JS ons eerder gaan herkennen. Juist het regelmatig 
terugzien van een stand op verschillende activiteiten kan iemand doen besluiten om 
lid te worden. In de introductieweken voor eerstejaars studenten en scholieren was 
de JS in veel steden aanwezig met een stand om geinteresseerden duidelijk te 
maken wat voor organisatie de JS is en waar de JS politiek staat. Eerder was al 
opgemerkt dat juist de politieke kant meer naar voren moet komen tijdens de 
werving. Dit wordt dan ook meegenomen in het beleid.

Ten zesde zou het fenomeen proefleden op zijn rendement worden onderzocht. Dit 
onderzoek is lopende.

Dat er ondanks de inspanningen van het A.S.A. niet altijd succes wordt geboekt, is 
begrijpelijk. Een relativering van het werk van het A.S.A. verdient dan ook enige 
aandacht. Dat er veel kritiek is op het landelijk vanuit afdelingen is wel bekend, 
maar tegelijkertijd moet iedereen zich ook realiseren dat het A.S.A. keihard werkt 
(om dat te verbeteren), en dat het A.S.A. in dat kader ook niet meer kan doen dan 
voorwaarden scheppen voor afdelingen om beter te draaien.

3.4 Projectsubsidies afdelingen
Ook dit jaar konden afdelingen gebruik maken van de mogelijkheid om bij het 
landelijk bestuur subsidie aan te vragen voor lokale activiteiten. Dit gebeurt, maar 
slechts enkele afdelingen maken hier goed gebruik van. Afdelingen kunnen per 
activiteit fl. 250,- subsidie krijgen, tot een maximum van fl. 500,- per afdeling per half 
jaar. De activiteiten moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: Extern gericht 
en wervend.
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4. ACTIVITEITENVERSLAG
De volgende activiteiten zijn in 1995 door de JS georganiseerd. De activiteiten 
passen in het kader van zowel het politieke- en organisatorische verslag van 1995, 
het werkplan voor 1995 en zijn tevens terug te vinden in de verslagen van de 
projecten in het kader van de VWS-subsidieregeling die aan dit verslag zijn 
toegevoegd. Verder is er een schatting gegeven van het bereik van de activiteiten 
(onderscheiden in leden en niet-leden).

* regiodagen (regionale bijeenkomsten voor verschillende JS-afdelingen en andere 
belangstellenden met aandacht voor scholing en inhoudelijke informatievoorziening 
in het kader van de projecten of politieke ontwikkelingen)
Bereik: 250 leden en ongeveer 50 niet-leden
* afdelingswerk op maat (specifieke trainingen voor afdelingsbesturen) in verschil
lende afdelingen
Bereik: 12 afdelingen, ongeveer 60 bestuursleden.
* verschillende trainingen zoals spreken in het openbaar en vergadertechnieken 
zijn aan de afdelingen gegeven
Bereik: ongeveer 12 afdelingen
* aan alle grootschalige JS-activiteiten zijn introductiedagen voor nieuwe JS-leden 
gekoppeld
Bereik: 150 nieuwe leden
* het Pinksterfestival. Dit jaarlijks terugkerende festival werd dit jaar in Heemskerk 
gehouden. Traditioneel staan politiek en cultuur hier centraal. Specials aandacht is 
dit jaar besteed aan de positie van jonge vluchtelingen in Nederland en de ontwik- 
keling van de Nederlandse jongerencultuur in relatie tot het cultuurbeleid.
Bereik: 120 leden en 25 niet-leden
* verschillende Open Huizen van het landelijk bestuur voor de afdelingen 
Bereik: 125 leden
* Ook dit jaar werd de jongerenmanifestatie ’De Confrontatie’ in samenwerking 
met andere jongerenorganisaties georganiseerd. Dit werd georganiseerd in de 
Melkweg te Amsterdam op 12 november. Overkoepelend thema van dit festival was 
’jongerencultuur’ in al haar verschijningsvormen, en dan in relatie met allerlei 
maatschappelijke fenomenen en politiek in het bijzonder. Onderwerpen als MBO 
onderwijs, werk, politiek, sport en discriminatie, sex en de media werden druk 
bezocht door ongeveer 500 jongeren. Bij de voorbereiding en organisatie is nauw 
samengewerkt met LSOBA, FNV Jongeren, LAKS, NJMO, ISO, JMA en de LSVB. 
Bereik; 100 leden en 400 niet-leden
* Er zijn informatie- en lespakketten gemaakt voor o.a. scholen d.m.v. Point Of 
Views (standpunten-folders) over allerlei verschillende onderwerpen.
Bereik; Ongeveer 3000 leden en niet-leden
* De scriptie-service voor scholieren en studenten over allerlei verschillende 
onderwerpen is verder ontwikkeld en beschikbaar (ook op flop). De JS heeft op 
een aantal politieke onderwerpen (buitenland, socials zekerheid, milieu, onderwijs) 
standpuntenfolders, brochures en artikelen geschreven.
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Het gebruik hiervan door studenten of scholieren voor het maken van een scriptie 
is echter zeer beperkt gebleven. Wei is van dit materiaal veel gebruik gemaakt door 
leden, afdelingen en allerlei andere belangstellenden die door onze activiteiten in 
contact zijn gekomen door de JS.
Bereik: Ongeveer 3000 leden en niet-leden.
* De JS organiseerde dit jaar een tweetal congressen. Naast huishoudelijke- en 
politieke kwesties zijn hier ook nadrukkelijk de VWS-projecten aan de orde geko
men. Meer over de congressen is te vinden in het politiek verslag van 1995.
Bereik; Totaal 150 leden en 50 niet-leden
* De JS heeft bovendien een aantal actuele debatten georganiseerd over verschil- 
lende onderwerpen: thema’s die aan de orde zijn gesteld op deze wijze: De Nieuwe 
Algemene Bijstandswet, Stelselherziening in het Roger Onderwijs, het Leerlingwe- 
zen. Bereik: 200 leden en niet-leden
* Naarnaast heeft de JS een 30 tal afdelingen door het hele land die zelf ook nog 
vele aktiviteiten in 1995 georganiseerd hebben.

4.1 De werkgroepen
De JS heeft verschillende werkgroepen welke o.a. de onderstaande activiteiten 
hebben georganiseerd. De werkgroepen worden bijgestaan door het landelijk 
secretariaat.
* De werkgroep Internationale Betrekkingen organiseerde een mensenrechten- 
conferentie in samenwerking met een aantal andere jongerenorganisaties.
* Do werkgroep milieu organiseerde een milieuweekend en een aantal excursies 
op milieugebied.
* De werkgroep Onderwijs organiseerde een debat over de stelselherziening in het 
Roger Onderwijs.

4.2 Samenwerking met andere organisaties
* De JS participeert in verschillende samenwerkingsorganisaties. Zo is de JS o.a. 
vertegenwoordigd in de jongerencoalitie van het NJMO, het jongerenplatform, de 
NOVIB, de EVS, partijbestuur van de PvdA, vereniging ’31, IPP, PJO-raad, Stichting 
PING en de Vrouwen Alliantie.
* Daarnaast heeft de JS op ad-hoc basis in samenwerking met andere jongerenor
ganisaties op verschillende politieke onderwerpen getracht politieke invloed te 
verwerven. Dit is gebeurd middels het zoeken van publiciteit en het aangaan van 
gesprekken met verantwoordelijke politici.
Hoewel de aandacht van de JS voornamelijk gericht is op activiteiten in Nederland 
ontbreekt de JS niet in organisaties die gericht zijn op buitenlandse activiteiten of 
contacten.
* De JS neemt deel aan activiteiten van de ECOSY (European Community Organi
sation of Socialistic Youth)
* JS participeert in de IUSY door deelname aan verschillende mondiale activiteiten 
over jongeren en socialisme.

17



- JAARVERSLAG JONGE SOCIALISTEN IN DE PVDA 1995 -

* Verder participeert de JS nog in een groot aantal andere Internationale of 
internationar l-gerichte organisaties. Verantwoordelijk voor de internationale 
contacten is het landelijk bestuur in samenwerking met de Werkgroep Internationale 
Betrekkingen.

4.3 De bladen
In alle JS bladen is aandacht geweest voor actuele politieke ontwikkelingen, de 
VWS-projecten en organisatorische kwesties.
* De Clinch, het ledenblad is 6 keer verschenen.
Bereik alle leden + 500 niet-leden
* Actief, het mededelingenblad voor actieve leden, is 9 keer verschenen.
Bereik 250 leden + 50 niet-leden
* Voorafgaand aan de 2 congressen is twee keer een congreskrant naar alle 
leden van de JS gestuurd. Hier stond alle informatie op zowel politiek-inhoudelijk 
als organisatorisch terrein die voor het congres relevant was.
Bereik; alle leden
* Alle afdelingen van de JS hebben drie keer een nieuwsbrief ontvangen om te 
voorzien in de actuele nieuwsvoorziening vanuit het landelijk secretariaat.
Bereik: alle afdelingen.
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5. PROJECTEN
In 1995 werden we voor het eerst geconfronteerd met het verplicht uitvoeren van 
projecten. Dit heeft veel gevolgen gehad voor het functioneren van de organisatie. 
Aan de ene kant waren er natuurlijk de vaste werkzaamheden op het bureau die 
uitgevoerd moesten worden. Aan de andere kant moesten de medewerkers tijd vrij 
maken voor het opzetten en uitvoeren van de projecten. Dit betekende een 
verandering in de taken van de medewerkers. De opzet was om bij de uitvoering 
van de projecten de JS-afdelingen te betrekken. Dit bleek toch moeilijk te zijn 
doordat afdelingen steeds gemotiveerd en begeleid moesten worden. Uiteindelijk 
mogen we tevreden zijn over het resultaat van de projecten. Het MBO project zal 
zelfs de aankomende twee jaar voortgezet wc-den.
In dit deel van het jaarverslag doen wij verslag van het verloop van onze projecten: 
het MBO-project en Jongeren in Achterstand.

5.1 Het MBO-project

5.1.1 Aanleiding
Binnen het MBO onderwijs zijn er de afgelopen paar jaar diverse ingrijpende 
beleidswijzigingen geweest die nauwelijks de aandacht hebben gekregen. De 
aandacht wordt meestal gevestigd op de ontwikkelingen in het HBO en het 
wetenschappelijk onderwijs. Deze scholieren en studenten zijn, in vergelijking met 
MBO-scholieren, vaak mondig genoeg om voor hun eigen belangen op te komen. 
Door onze contacten met o.a. het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) en de 
FNV-jongeren waren wij op de hoogte van de problematiek die deze ontwikkelingen 
met zich mee brachten. Dit werd nog eens versterkt door contacten die wij kregen 
met MBO-scholieren op een scholingsweekend dat wij in 1994 organiseerden. Zij 
schetsten vanuit hun beleving de problematiek in het MBO-onderwijs: slechte 
aansluiting met het werkveld, de begeleiding en rechtsposities tijdens de stages, de 
komst van gemoduleerd onderwijs e.d. Dit was voor ons reden genoeg om in het 
kader van deze problematiek een project op te starten.

5.1.2 Doelstelling van het project
De doelstelling van het MBO-project was:

De communicatie tussen beleidmakers, MBO scholieren en andere belang- 
hebbende als het bedrijfsleven, op gang brengen.
De MBO scholieren in staat stellen hun problemen bij beleidmakers aan te 
kaarten.

5.1.3 Het project
Samen met het Laks, FNV-jongeren, CNV-jongeren en de directie BVE (Beroepson- 
derwijs en Volwassenen Educatie) van het ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschappen heeft de JS een drietal debatten georganiseerd voor MBO 
scholieren. Deze debatten zijn gehouden op het Spectrum-College in Breda (13 
november 1995), op het Amerstein-College in Amersfoort (4 december 1995) en op 
het Alkerwaard-College in Alkmaar (19 februari 1996).

19



- JAARVERSLAG JONGE SOCIALISTEN IN DE PVDA 1995 -

Door middel van een enquete (zie bijlage) is per school geihventariseerd wat de 
problemen waren. De uitkomsten vormden de basis voor de inhoud van de 
debatten. Deze debatten waren gekoppeld aan werkbezoeken van minister Ritzen 
aan verschillende MBO-scholen. In de debatten zijn eerst de uitkomsten van de 
enquetes in groepsverband besproken en op basis daarvan zijn er vragen geformu- 
leerd voor de minister. Daarnaast hebben de scholieren tijdens deze groepsge- 
sprekken informatie gekregen over de huidige ontwikkelingen in het MBO-onder- 
wijs. Totaal hebben ongeveer 400 personen meegedaan aan de debattenreeks. 
Van de uitkomsten van de debatten verschijnt er in mei 1996 een publikatie. 
Daarnaast zal in het tweede nummer in 1996 van de Clinch, het ledenblad van de 
JS, aandacht besteed worden aan de MBO-debatten. In mei zal er op het ministerie 
van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen een terugkomdag georganiseerd worden 
waar elke school die meegedaan heeft aan het debat, een delegatie van ± 25 
leerlingen zal afgevaardigen.

Naast de debatten hebben wij in het kader van het project op het Open Huis (een 
informele ledenvergadering van de JS) in mei aandacht besteed aan de problema- 
tiek rond het Jeugd Werk Garantieplan en hebben wij op onze Jongerenmanifesta- 
tie in november 1995 een onderdeel gewijd aan de MBO scholier en het werkveld.

5.1.4 Verloop project
In januari 1995 zijn we van start gegaan met het formeren van een projectgroep. In 
deze projectgroep namen een drietal organisaties zitting: het Laks, de FNV- 
jongeren en de JS. Deze projectgroep heeft eerst contacten gelegd met de directie 
BVE (Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie) van het ministerie van OCW en 
met diverse scholen. Het probleem deed zich voor dat wij geen toegang kregen tot 
diverse scholen omdat wij te politiek gekleurd zouden zijn. Dit was de reden om op 
zoek te gaan naar andere organisaties die zitting wilden nemen in de projectgroep. 
Uiteindelijk hebben alleen de CNV-jongeren zich aangesloten bij de organisatie. De 
codrdinatie van het project lag in handen van de JS. Door een personeelswisseling 
heeft het project in begin 1995, gezien de planning, een achterstand opgelopen. 
Daarnaast bleek er de communicatie tussen de verschillende betrokken organisa
ties niet optimaal te verlopen.

Vanaf juni heeft het project pas een duidelijke vorm gekregen. Bij het ministerie van 
OCW kregen we te maken met andere contactpersonen waardoor de communica
tie tussen de organisatie en het ministerie een stuk beter werd. De samenwerking 
met het ministerie van OCW verliep van af dat moment erg goed. Zij stelde ons 
voor om de debatten te koppelen aan het werkbezoek van minister Ritzen aan 
diverse MBO-scholen om zo gemakkelijker toegang te krijgen tot diverse scholen. 
Gezien de beschikbare tijd van de minister is besloten om het aantal te organiseren 
debatten van vier terug te brengen naar drie. Het ministerie van OCW heeft voor 
ons de eerste contacten gelegd met de scholen. Op drie scholen bleek de moge- 
lijkheid te bestaan om een debat te organiseren. Samen met alle betrokken partijen 
hebben wij een stappenplan opgesteld (zie bijlage).
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Om de problemen te inventariseren hebben wij gekozen om eerst een enquete af te 
nemen onder de leerlingen die aan het debat deel zouden nemen. De onder- 
werpen, die in de enquete aan de orde komen, zijn in nauw overleg met het 
ministerie bepaald. We hebben gekozen om de vragen af te stemmen op de directe 
belevingswereld van de MBO-scholier. De vertaalslag naar het landelijk beleid zou 
dan tijdens de voorbereidende gesprekken met de leerlingen, voorafgaande aan 
het debat, gemaakt moeten worden. Er is gekozen om te werken met vooraf 
aangewezen klassen. De reden hiervoor was dat je precies weet wie er aan het 
debat mee doet en dat je meer in kan gaan op de inhoud en achtergronden van de 
ontwikkelingen in het MBO-onderwijs.

We gingen van start op het Spectrum-College in Breda (13 november 1995). 
Organisatorisch is dit debat erg goed verlopen. Het probleem was echter dat 
tijdens het debat de meeste vragen gingen over zaken die daar op school leefden. 
Het was meer een debat tussen schooldirectie en scholieren. Daarnaast moest de 
gespreksleider van het debat, Jaap de Bruijn (voorzitter van de FNV-jongeren), de 
vragen uit de leerlingen trekken. Na dit debat hebben wij besloten om tijdens de 
groepsdiscussies duidelijke vragen te formuleren en de naam op te schrijven wie 
deze vraag zou gaan stellen. Het leek ons ook niet meer verstandig om tijdens de 
volgende debatten directieleden in het forum te laten plaatsnemen. Daarnaast 
hebben wij in Breda vooraf geen contact gehad met de leerlingenraad. Dit bleek 
zeker een gemis te zijn omdat juist een leerlingenraad goed op de hoogte is van 
zaken op de school. Daarnaast is er in Breda na het debat weinig gedaan met de 
uitkomsten van de enquete op de school zelf. Juist een leerlingenraad kan hier 
mee aan de slag gaan.

Het tweede debat vond plaats op het Amerstein-college in Amersfoort op 4 
december. Dit debat was erg geslaagd. Het Amerstein-college is een christelijke 
school waar men in het begin erg huiverig reageerden toen men de namen van de 
FNV-jongeren en van ons hoorde. Toen zij de opzet van het debat onder ogen 
kregen waren zij erg enthousiast. Vanuit de leerlingenraad en docenten is er erg 
veel aandacht besteed aan het debat. In de betrokken klassen zijn er, onder 
begeleiding van docenten, persberichten geschreven en is er aandacht besteed 
aan discussietechnieken. De leerlingenraad heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
organisatie van dit debat. Tijdens het debat zelf zaten er, naast de minister, twee 
van hen in het forum.

Het derde debat heeft plaatsgevonden op het Alkerwaard-college in Alkmaar op 19 
februari. Tijdens de andere debatten waren het telkens drie klassen uit verschillen- 
de onderwijssectoren die meededen aan het debat. In Alkmaar hebben we gekozen 
voor een grote opzet, nl. 6 klassen uit verschillende sectoren. Daarnaast hadden wij 
tijdens de andere twee debatten 1,5 uur tijd voor de groepsgesprekken. Voor dit 
debat hadden wij 3 uur uitgetrokken. Hierdoor konden wij gerichter ingaan op 
bepaalde problemen en ontwikkelingen in het MBO-onderwijs. Drie uur bleek 
eigenlijk net iets te lang te zijn.
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De scholieren waren echter wel erg goed voorbereid op het debat. Als geheel 
gezien is deze debattenreeks erg goed geslaagd.
Het is alleen jammer dat wij geen leerlingen uit het leerlingwezen bij de debatten 
hebben kunnen betrekken. Dit had te maken met de beperkte tijd dat deze 
leerlingen op de scholen aanwezig waren.

5.1.5 Eindresultaat project
Dit project bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Naar aanleiding van de 
uitkomsten van de debatten zijn wij bezig een publikatie te maken. In deze publika- 
tie wordt er teruggekeken op de debatten, wordt er verteld hoe de uitkomsten 
vertaald zullen gaan worden door de betrokken organisaties, wordt minister Ritzen 
om een reactie gevraagd en zullen de scholen en leerlingen zelf aan het woord 
komen. De publikatie zal in mei klaar zijn. In juni zal er een terugkomdag georgani- 
seerd worden op het ministerie van OCW in Zoetermeer waar leerlingen ten eerste 
kennismaken met het ministerie als bedrijf en ten tweede weer in gesprek gaan met 
de minister om te kijken wat hij met de uitkomsten heeft gedaan. Op deze dag zal 
ook de publikatie gepresenteerd worden.
Naast de publikatie zal in het ledenblad van de JS "de Clinch" in april 8 pagina’s 
besteed worden aan het project.

Naast de publikaties waarin de waarde van de debatten verwoord zal worden, heeft 
de debattenreeks voor de JS nog een duidelijk ander resultaat. Binnen de JS is de 
MEO scholier nauwelijks vertegenwoordigd. De leden die wij hebben, zitten voorna- 
melijk op de HAVO, VWO, HBO en het wetenschappelijk onderwijs. Hierop is in de 
loop der tijd onze organisatie ook afgestemd. Door o.a. dit project proberen wij ons 
nu op een veel bredere doelgroep te richten. Daarnaast heeft door deze debatten 
de JS nieuwe leden gekregen die afkomstig zijn uit het MBO-onderwijs. De aanzet 
is gemaakt om een bredere afspiegeling te krijgen van de jongeren die er in 
Nederland zijn om zo de belangen van jongeren beter te kunnen behartigen.

Kijkend naar de doelstelling kunnen we constateren dat wij deze grotendeels 
gerealiseerd hebben. Door deze debatten hebben jongeren aan de beleidmakers 
op school maar ook landelijk kunnen zeggen wat zij als problemen ervaren en hoe 
zij aankijken tegen de nieuwe beleidsontwikkelingen. Onze constatering is dat 
minister Ritzen erg open staat voor kritiek en andere meningen. Een deel van de 
nieuwe beleidswijzigingen moet nog concreet ingevuld worden, b.v. het onderwijs- 
contract. De uitkomsten van de debattenreeks zullen zeker meegenomen worden in 
de nadere invulling hiervan. Wij zullen dit natuurlijk nauwlettend blijven volgen. Deze 
debattenreeks heeft de MBO-scholier rechtstreeks in contact gebracht met de 
minister. De minister heeft in zijn functie weinig inhoudelijk gesproken met de MBO 
scholier. Hij heeft wel vaak MBO-scholen bezocht, klassen in gelopen, maar nooit 
echt met hen gediscussieerd. Daarom heeft hij aangegeven dat hij zelf zeer 
tevreden is over het verloop en inhoud van deze MBO-debattenreeks.
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De aansluiting met het bedrijfsleven is gedeeltelijk gelukt. Binnen onze reguliere 
activiteiten hebben wij wel aandacht besteed aan de aansluiting van het MBO- 
onderwijs op het werkveld. Tijdens onze Jongeren Manifestatie in november is er 
een debat geweest over dit onderwerp waar zowel scholieren als personen uit het 
bedrijfsleven aan mee deden. Tijdens de debatten zelf is er wel aandacht besteed 
aan de problemen rond de aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld, maar 
mensen uit het werkveld hebben niet actief deelgenomen. Dit had te maken met het 
lokale gehalte van de debatten.

Na alle debatten hebben wij de scholieren een enquete laten invullen. Uit de 
uitkomsten maken wij op dat zij de debatten als zeer positief ervaren hebben. Zij 
waren erg blij dat er eindelijk eens naar hen geluisterd werd en vonden de houding 
van de minister erg positief. Men vroeg zich alleen af of de uitkomsten werkelijk van 
invloed zullen zijn op het beleid. Dit is ook de reden waarom er in mei een terug- 
komdag georganiseerd wordt.

5.1.6 Vervolg project
Alle betrokken organisaties hebben de debattenreeks als zeer positief ervaren. 
ledereen had het gevoel dat we tijdens de debatten in een experimentele fase 
zaten. Nu deze reeks ten einde is, hebben wij het gevoel dat wij een definitief 
concept bereikt hebben. Daarom zou het jammer zijn om nu al te stoppen met het 
organiseren van de debatten. De samenwerking tussen de verschillende organisa
ties is tevens erg goed bevallen. We denken alleen dat we nog meer rendement uit 
de debatten kunnen halen. Hoe de opzet van de nieuwe debattenreeks emit komt 
te zien is nu nog onbekend. Maar dat we doorgaan is zeker.
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Jongeren in achterstand

1. Aanleiding
A1 in 1994 was de JS begonnen met een project gericht op het 
vinden van oplossingen van problemen van jongeren met een 
achterstandssituatie op verschillende terreinen. Het succes 
van dit project in 1994 heeft voor de JS duidelijJc gemaakt dat 
een politieke jongerenorganisatie bij uitstek geschikt is om 
een brugfunctie tussen politick en jongeren met problemen waar 
te maken. De JS is van mening dat de politiek tot nu toe 
voortdurend tekort is geschoten bij het vinden van oplossingen 
voor deze groepen jongeren. Praten met - in plaats van over - 
deze jongeren is dan ook de kern geweest van dit project. De 
JS hecht er grote waarde aan dat ook deze groep jongeren zelf 
meepraat over hun eigen leefomstandigheden.

2. Doelstelling van het project
Naast dat we in concrete gevallen hoopten de bij het betrokken 
project jongeren daadwerkelijk te kunnen helpen bij het oplos- 
sen van de gesignaleerde problemen, was de belangrijkste 
doelstelling: ' Het ontwikkelen van een werkmethode hoe kansar-
me jongeren te betrekken bij politieke onderwerpen die hen 
direct aangaan' .

3. Het project
In vier verschillende Nederlandse steden ( Den Haag, Utrecht, 
Nijmegen en Groningen) heeft de JS het project Jongeren in 
achterstand uitgevoerd. Daarnaast is er een afsluitende bij- 
eenkomst geweest in Zwolle. Hier zijn de vier proj ecten geeva- 
lueerd en is een afsluitende discussie geweest met vertegen- 
woordigers van de politie, jongerenwerk, de lokale politiek en 
de landelijke politiek.
Aanvankelijk was ook de bedoeling om in het begin van het jaar 
in Zwolle en Rotterdam twee grote, openbare debatten te hou- 
den. De relatieve onervarenheid van de JS met dit soort pro- 
jecten leidden er toe dat de gekozen aanpak daar niet van de 
grond is gekomen. Dit neemt niet weg dat we uiteindelij k wel 
zijn geslaagd in het houden van een vijftal bijeenkomsten in 
het kader van dit project waardoor we in dit opzicht de doel
stelling ruim hebben gehaald.

3. 1 Doelgroepen
In de vier steden is gekozen voor de volgende doelgroepen:

Den Haag: Drugverslaafden
Utrecht: Werkzoekenden
Nijmegen: Vluchtelingen
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4. Verloop van het project
De regie van de vier projecten is voortdurend in handen ge- 
weest van het landelijk secretariaat. Twee betaalde medewer- 
kers plus een stagiair hebben in samenwerking met drie lande- 
lijke bestuursleden van de JS de projecten gecoordineerd. Wat 
betreft de inzet van vrij willigers is naast de drie landelijke 
bestuursleden gebruik gemaakt van kader in de vier steden. De 
afsluitende dag is geheel verzorgd door het landelijk secreta
riaat.

Hier volgt een beschrijving per project:

4. 1 Den Haag
In Den Haag is de JS bezig geweest met de drugsproblematiek 
van jongeren. Het doel van deze activiteit was tweeledig. 
Enerzijds was er de bedoeling jongeren, en dan zowel de doel- 
groep als andere belangstellenden en betrokkenen, te informe- 
ren over alle gevolgen van de bestaande drugsproblematiek. 
anderzijds was er de bedoeling de politiek direct in aanraking 
te laten komen met deze problematiek.
In Den Haag is men eerst aan de slag gegaan met het inventari- 
seren van de problemen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 
een bijeenkomst waar een vrij williger van de Pauluskerk in 
Rotterdam vanuit zijn ervaring de drugsproblematiek heeft 
geschetst. Men heeft de conclusies van deze discussie doorge- 
speeld aan kamerleden en de bijeenkomst heeft bovendien waarde 
voor het aanwezige publiek gehad.

4. 2 Utrecht
In Utrecht is een grote banenmarkt georganiseerd. Er is hier 
samengewerkt met een groot aantal andere organisaties waaron- 
der het Arbeidsbureau, de sociale dienst en uitzendbureaus. De 
banenmarkt kan als een zeer groot succes worden gezien. er 
kwamen liefst 1500 bezoekers op af.
In samenwerking met de sociale dienst zijn alle j onge werkzoe- 
kenden in Utrecht voor deze markt uitgenodigd. Wat betreft de 
aanbodkant waren er naast de uitz endbureaus ook bedrij ven 
aanwezig, het arbeidsbureau was vertegenwoordigd, terwij1 er 
ook informatie was te vinden over additionele werkgelegenheid 
zoals b. v. de JWG, de banenpool, Melkertbanen etc.
Voorafgaande aan de markt is bij de JS-Utrecht voortdurend 
aandacht besteed aan de oorzaken van de werkloosheid. Men kwam 
tot de conclusie dat je als politieke jongerenorganisatie het 
beste een bijdrage aan een oplossing van het probleem kon 
geven door zelf de handen uit de mouwen te steken. De in de 
St. Janskerk georganiseerde markt is hier van het succesvolle 
resultaat.
Voor een groot deel van de doelgroep heeft de banenmarkt ook 
concreet wat opgeleverd. Exacte cijfers zijn moeilijk te 
geven, maar duidelijk is dat een flink deel er minimaal een 
sollicitatiegesprek aan heeft overgehouden en ook een substan 
tieel deel zelfs een baan. Wegens dit succes zal in 1996 de
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banenmarkt weer plaats vinden en we hopen dat het een j aar- 
lij ks terugkerend project wordt. Bovendien heeft het succes er 
toe geleid dat ook een aantal PvdA-afdelingen in Friesland 
hetzelfde willen organiseren.

4. 3 Ni j megen
In Nijmegen heeft de JS het project uitgevoerd in nauwe samen- 
werking met de plaatselijke organisatie voor vluchtelingen. In 
eerste instantie is een inventarisatie gemaakt van problemen 
die jonge vluchtelingen in Nederland tegenkomen. A1 snel werd 
hier, de voor de hand liggende conclusie getrokken, dat het 
gebrek aan integratie 66n van de grootste problemen en 6en van 
de grootste oorzaken van verdere problemen is. Voor de JS was 
dit aanleiding om hier concreet wat aan te doen.
Op de opvangboot voor vluchtelingen in Nijmegen is een inte- 
gratie-avond georganiseerd. De bedoeling van deze avond was 
Nederlandse jongeren in contact te brengen met vluchtelingen 
op een ontspannen manier. In totaal zijn er ruim 100 jongeren 
aanwezig geweest op deze avond, die tot in de kleine uurtjes 
heeft geduurd.
Als resultaat heeft dit, naast het vergroten van het onderlin- 
ge begrip en de integratie, opgeleverd dat de opgebouwde 
contacten en ervaringen zullen resulteren in een vervolgpro- 
ject. Dit project zal een landelijk karakter krijgen. Het 
project ' Jonge Vluchtelingen' is door de JS ook ingediend (en 
goedgekeurd) als VWS-project voor 1996. Hoewel de Politieke 
Jongerenorganisaties in 1996 niet meer onder de VWS-voorwaar- 
den vallen, zal de JS dit project in 1996 toch uitvoeren. De 
positieve ervaringen in Nijmegen zijn hier een belangrijke 
reden voor.

4. 4 Groningen
In Groningen is de praktijk van de Groningse JWG onder de loep 
genomen. De JS-Groningen heeft zelf een zeer uitgebreid ver- 
slag gemaakt van de verloop van het project. Dit verslaj is 
hier als bijlage aan toe gevoegd. De ervaringen zijn zodanig 
positief dat in Groningen de JS ook in 1996 verder gaat met 
deze problematiek. Bovendien zal de JS ook op landelijk niveau 
meer aandacht aan de problematiek met betrekkiug tot de JWG 
geven. Werk, sociale zekerheid en armoede zullen voor 1996 een 
belangrijke politieke prioriteit van de JS zijn. De ervaringen 
in Groningen met het project 'Jongeren in achterstand' zullen 
zo ook een landelijke vertaling krijgen.

De aftrap van dit project in Groningen is overigens genomen 
met een grote jongerenmanifestatie, gehouden in mei, met 
ongeveer 75 belangstellenden. 'Jongeren in achterstandsposi- 
ties op de arbeidsmarkt' was hier het centrale thema. De mani- 
festatie is opgezet in nauwe samenwerking met JOPLA, de orga-
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4.5 Afsluitende projectdag
Op de afsluitende projectdag in Zwolle zijn de vier bijeenkom- 
sten geevalueerd, Daarnaast was er een afsluitend debat. Dit 
had als titel: ' de gummiknuppel of de geitenwollensok' . Het
ging over de wel en wee van het welzijnswerk en bij de poli- 
tle; over de gevolgen van de sociale vernieuwing; en over de 
normsverandering in het bestrijden van criminaliteit. Er werd 
een duidelijk beeld geschetst van hoe jongeren betrokken 
kunnen worden bij projecten van welzijnsorganisaties en hoe de 
samenwerking van politie met deze organisaties is. De gemeente 
Zwolle is een succesvol voorbeeld van dit soort samenwerking. 
De ervaring van de vier projecten van de JS speelde ook een 
duidelijke rol in de discussie. Conclusie was dat samenwerking 
van verschillende organisaties van groot belang is voor de 
bestrijding van criminaliteit, maar ook van andere problemen 
die naar voren zijn gekomen in het kader van het project 
' Jongeren in achterstand.

5. Eindresultaten
De opgedane ervaringen hebben geleid tot het formuleren van 
een werkmethode om jongeren in achterstandssituaties te bena- 
deren en te betrekken bij voor hen relevante politieke onder- 
werpen. Dit stappenplan is als bijlage aan dit verslag toege- 
voegd.

Daarnaast hebben we in concrete gevallen wat kunnen doen voor 
de positie van de betrokken jongeren:

Den Haag: Door het project in Den Haag is de drugsproblematiek
voor publiek en politick weer een stukje inzichtelijker 
gemaakt.

Utrecht: Een grote groep jongeren is geholpen bij het vinden
van een plek op de arbeidsmarkt

Groningen; De problematiek van de JWG in Groningen een duide
lij ke plek op de politieke agenda gekregen. De door de JS 
gesignaleerde problemen kunnen zo op extra aandacht rekenen 
van lokale bestuurders.

Nijmegen: Voor een grote groep vluchtelingen is de integratie
mat Nederlandse jongeren vergroot.

Het bereik van de projecten is per activiteit zeer verschil- 
lend geweest. In totaal denken we meer dan 2000 jongeren 
bereikt te hebben, waarvan het grootste deel de doelgroep.

6. Het vervolg
De ervaringen van de JS met het project 'Jongeren in achter
stand' zijn zodanig dat er op verschillende manieren een ver
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volg aan zal worden gegeven:

1. De banenmarkt: Het succes van de Utrechtse baneamarkt zal
er toe leiden dat in Utrecht de banenmarkt jaarlijks zal 
worden herhaald. Bovendien zal de JS trachten in meerdere 
steden een dergelijke markt van de grond te tillen. Bovendien 
zal de JS dit idee promoten, en dit heeft er al toe geleid dat 
een aantal PvdA-afdelingen in Friesland dit idee hebben over- 
genomen.

2. Jonge vluchtelingen: Het succes van het project in Nijmegen
is voor de JS aanleiding een landelijk project 'Jonge Vluchte
lingen' voor 1996 op te zetten. Hier zijn we momenteel al druk 
mee in de slag.

3. JWG: In Groningen wordt doorgegaan met het project over de
JWG. In 1996 zal de JS in Groningen waarschijnlijk zelf een 
uitgebreid onderzoek doen naar de problemen in de JWG. Boven
dien zullen de problemen met betrekking van de JWG een promi- 
nente plaats krijgen binnen de landelijke politieke prioritei- 
ten van de JS.
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Aan de slag met goed onderwijs!
Actieplan Beroepsonderwijs (BVE) van 

FNV Jongeren, Jonge Socialisten en LAKS

1 INLEIDING
De regelgeving voor het beroepsonderwijs zal de komende jaren sterk veranderen met de invoering 
van de Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB). Los van allerlei schaalvergtotingsmaatregelen 
zaJ de positie van de onderwijsinstellingen, maar ook van de leerlingen, ingrijpend gewijzigd 
worden. De instellingen krijgen meer ruimte om zelfstandig heleid te voeren en worden hovendien 
gestimuleerd om de verschillende soorten van beroepsonderwijs beter op elkaar te laten aansluiten. 
Leerlingen (onderwijsdeelnemers) krijgen bovendien een contractreiatie met de onderwijsinstelling 
door de invoering van een onderwijsovereenkomst. Daarin worden de rechren en plichten over en 
weer vastgelegd.
De introductie van nieuwe wet- en regelgeving is een goed moment om aandacht te vragen voor 
bestaande knelpunten in het beroepsonderwijs. Wij widen in dit actieplan een poging doen om - in 
het licht van de nieuwe wet - voorstellen te doen voor het oplossen van een aantal van dergeiijke 
problemen.

Dit actieplan is niet alleen opgesteld voor het circuit van papieren vergadertijgers. In het najaar 
van 1995 widen de opsteders (FNV Jongeren, Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de 
Jonge Socialisten) in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetensehappen 
een aantal debatten organiseren waarhij leerlingen in gesprek kunnen gaan met de hoogste 
beleidsverantwoordelijke; de minister van Onderwijs.

Hiema wordt stilgestaan bij de belangrijkste toekomstige veranderingen in het beroepsonderwijs.
Daama komen in deze notitie de volgende thema’s aan de orde01: 

schaalvergroting: kwaliteit en zeggenschap 
verhouding dagonderwijs en leerlingwezen 
(on-)mogelijkheden onderwijsovereenkomst 
inkomenspositie (jongerendossier)

2 WEB en ROC-vorming: de grote lijnen
Het vormen van grotere opleidingsinstituten waarbinnen zovee! mogelijk soorten BVE-onderwijs 
gebundeid zijn. Dat is de doelsteding van de zogenoemde ROC-vorming (Regionale Onderwijs 
Centra).
Gelijktijdig aan, of volgend op, dit ’schaalvergrotingsproces’ wordt gekozen voor een nieuwe 
opzet voor het kwalificerend beroepsonderwijs op middelbaar niveau. Het traditionele dagonder
wijs en het concept van werken & leren uit het leerlingwezen worden omgevormd tot een stelsel 
van beroepsonderwijs. Daarbinnen ontstaan vier verschillende niveaus:
1 assisteruenopleiding (1 jaar) = eenvoudige uitvoerende werkzaamheden
2 basisberoepsopleiding (2 jaar) = uitvoerende werkzaamheden
3 vakopleiding (3 d 3'A jaar) = volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamhe-

4 middenkadernpleiding (3 a 4 jr) 
of specialistennpleiding (1 jr)

den
idem als 3 met brede inzetbaarheid 
danwel special isatie

' De theme's in deze notitie zijn afgeleid van onderwerpen die in de WEB aan de orde komen, 6f die in de actuele 
discussie een rol spelen. Ze vormen tevens de rode draad voor de BVE-debatten die georganiseerd zullen worden door de 

jongerenorganisatios.



De niveaus kunnen volgens twee opleidingswegen bereikt worden; bet is dus niet zo dat bepaalde 
niveaus aJIeen via bet dagonderwijs 6f via bet leerlingwezen bohaald kunnen worden. De grootte 
van bet praktijkdeel ("beroepspraktijkvorming") blijft gevarieerd. De WEB regelt dat als de 
opleiding voor meer dan 60% in de praktijk plaatsvindt dat dan gesproken wordt over beroeps- 
praktij kvorming^1.
Het onderbrengen van de verschillende vormen binnen een instelling moet bet in de toekomst 
makkelijker maken om van de ene vorm over te stappen naar de andere, waardoor meer maarwerk 
geleverd kan worden. Dit maatwerk moet worden afgestemd op de declnemer (student/Ieerling) £n 
op de afnemer (arbeidsmarkt).

De landelijke organen beroepsonderwijs zijn verantwoordelijk voor het per sector/deelterrein 
ontwikkelen van een opleidingsaanbod op de vier genoemde niveaus (= ’kwalificatiestructuur’). 
Bovendien moeten de landelijke organen zorgen voor voldoende erkende leerbedrijven (en de 
kwaJiteitshewaking daarvan). De opleiding van praktijkbegeleiders in de bedrijven wordt daarom 
door de landelijke organen verzorgd.

Tussen ROC (onderwijsinstelling) en de student wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten. Di: 
is een contract waarin de rechten en plichten over en weer worden vastgelegd. Op grond van zo’n 
contract mag een student verwachten dat hij of zij ’in staat wordt gesteld’ de opleiding net een 
diploma te verlaten.

In vervolg op de voorqfgaande algemene inleiding gaan de jongerenorganisaries met de hiema 
volgende paragrafen in op de eerder genoemde thema's.

3 SCHAALVERGROTING: KWAUTEU, VERNIEUWING EN ZEGGENSCHAP
Het uitbreiden en fuseren van onderwijsinstellingen (’ROC-vorming’) brengt voor- en nadelen met 
zich mee. Het bij elkaar brengen van verschillende disciplines binnen het beroepsonderwijs en de 
volwasseneneducatie kin ervoor zorgen dat meer gebruik gemaakt gaat worden van elkaars 
ervaringen, deskundigheid en voorzieningen, Ook overstappen van de ene naar de andere richting 
kan eenvoudiger worden, doordat niet (meer) van instelling gewisseld hoeft te wc den.
Aan de andere kant brengt schaaivergroting ook gevaren met zich mee. De kans is reeel dat de 
figuurlijke (trouwens ook de letterlijke) afstand tussen student en instelling groter wordt. Ook de 
betrokkenheid van leerlingen/deelnemers bij het instellingsbeleid kan nog verder verminderen als 
gevolg van de verdere professionalisering van het management van de onderwijsinstelling.

3.1 Kwallteit en vernieuwing
Schaaivergroting biedt - zoals gezegd - goede kansen voor vernieuwing van het onderwijs en het 
realiseren van maatwerk voor de deelnemers. Het is daarvoor wel nodig dat systemen van 
kwaiiteitsbewaking en studiebegeleiding ontwikkeld worden. Ervaringen bij eerdere fusieprocessen 
in het onderwijs leren dat deze onderwijskundige kant van schaaivergroting nogal eens onderbelicht 
blijft^1.

J Als hat praktijkdeel minder dan 60% van de opleiding is wordt gesproken over 'beroepsopleidende weg' (met 
stageplattson); bij een groter deel praktijk (meer dan 60%) wordt gesproken over 'beroepsbegeleidende weg' (met 
beroepspraktijkplaatsen) in het kader van werken & leren. Hat praktijkdeel moet trouwens minimaal 20% zijn.

3 Dit biijkt ook uit een recente studie van het Sociaal Cultureel Planbureau, 'Processen van schaaivergroting in het 
onderwijs, een tussenstand' [Cahier 121, 1995). Citaat; "Hoewel dikwijls in het begin van schaalvergrotingsoperaties 
kwalitoitsverbetehng van het onderwijs bij da doelstellingen behoort, biijkt deze overweging in de loop van het proces 
meestal op de achtorgrond de gerakon. (...) Het ontbreken van overeenstamming over de maat voor kwaliteit (...) dragen 
bij aan de dominantia van hardere kenmerken als financien an zeggenschap."
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De opstellers van deze notitie pleiten ervoor dat de toekomstige veranderingen metcen aangegrepen 
worden voor een inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs (los van de veranderingen die 
samenhangen met structuurwijzigingen). Het openbaar maken van het ’kwaliteirszorgYerslag'141 en 
aanbieding aan de inspectie is onvoldoende.
Ons inziens moet structured gewaarborgd worden dat onderwijsdeelnemers herrokken worden bij 
de opstelling van onderwijsplannen en het beoordelen van het gegeven onderwijs. Leerlingen zijn 
tenslotte aJs geen andere deskundig, als het gaat om de dagelijkse onderwijspraktijk.
Een passend traject van studie- en beroepskeuzebegeleiding zou daar een vast onderdeei van het 
kwaJiteitszorgplan moeten uitmaken, om ook op individued niveau problemen en knelpunren te 
kunnen signaJeren.

3.2 Aansluiting onderwijs & praktijk
A parte aandacht zaJ besteed moeten worden aan de aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Dit 
zou kunnen door ook vanuit de school regdmatig onderwijskundige trainingen te organiseren voor 
praktijkbegeleiders (naast de dienstverlening door de landelijke organen). Dergelijke hijeenkomsten 
zouden tegdijkertijd gebruikt kunnen worden voor de noodzakelijke terugkoppeling vanuit de 
beroepspraktijk naar de school.
Ook ervaringeu van leerlingen op de stageplaats of werkplek zouden gestructureerder meegenomen 
moeten worden bij de beoordeling van de onderwijskwaliteit. Deze twee zaken zouden een vast 
onderdeei moeten vormen van het kwaliteitszorgplan dat de school dient op te stellen.

3.3 Zeggenschap
Van het invullen van zeggenschap van deelnemers binnen de wettelijke mogelijkheden biijkt in de 
hedendaagse praktijk niet altijd bijzonder veel terecht te komen. Wij pleiten ervoor dat de 
Minister, zeker gezien de ingewikkelde besluitvormingsprocessen die gepaard gaan met onderwijs- 
vemieuwing en fusies, extra middelen^1 ter beschikking stelt voor ondersteuning van leerlingen 
die wiilen deelnemen aan de medezeggenschapsraad. Ook een nieuwe voorlichtinnscampagne over 
zeggenschapsmogelijkheden zou goede diensten kunnen bewijzen in dit verband; zeker gezien de 
veranderende verhoudingen binnen het toekomstige BVE-veld.
Het zou ons inziens vender een goede zaak zijn als besloten wordt tot het instellen van deelraden 
voor deelnemers van beroepsonderwijs enerzijds en volwasseneneducatie anderzijds.
Het argument dat collectieve zeggenschap via een centraal democratisch orgaan in de toekom.st 
minder nodig zal zijn (omdat de rechtspositie van deelnemers versterkt wordt met de introductie 
van een individuele onderwijsovereenkomst) ondersteunen we niet. Aangezien het bevoegd gezag 
verantwoordelijk is voor het opstellen van een modelovereenkomst blijft zeggenschap en heleids- 
matige invloed [met een in de wet vastgeiegd instemmingsrecht] op instellingsniveau van helang.
Het is tenslotte ook in het belang van de instellingsbesturen dat het gevoerde beleid op voldoende 
draagvlak kan rekenen.

Los van de zeggenschap en betrokkenheid van leerlingen binnen de instelling wiilen we hier nog 
apart aandacht vragen voor overlegmogelijkheden met de rijksoverheid. Voor instellingen, 
landelijke organen en gemeenten is in de WEB een vast overlegorgaan voorzien: de EB-kamer(61.
We pleiten ervoor dat ook tussen Minister en jongerenvenegenwoordigers regelmatig overleg 
plaatsvindt over het algemeen beleid ten aanzien van beroepsonderwijs en educatie.

4 Dit wordt geTntroducoord in do WEB, Artikel 1 .3.6..

5 Donk hiorbij aan: meor instemmingsbevoogdheden, volwaardige scholing en ondersteuning en goede definiering van 
voorzieningon (informatie-voorziening, archief, kopieerfaciliteiten, vrijstellingsregelingenl.

9 WEB, Artikel 3.1.1.
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4 Verhouding oagonderwijs en leerlingwezen
Voor beide leenvegen in het toekomstige heroepsonderwijs zou een ’beroepspraktijkvormingsover- 
eenkomst (afgekort tot ’praktijkovereenkomst’) moeten worden afgesloten: voor de beroepsbege- 
leidende leerweg is het landelijk orgaan verantwoordeiijk voor de overeenkomst (ondertekend door 
deelnemer, bedrijf, instelling en landelijk orgaan) en voor de beroepsopleidende leerweg is de 
school verantwoordeiijk voor de overeenkomst (ondertekend door deelnemer, bedrijf en school).
In de praktijkovereenkomst moeten afspraken gemaakt worden over: 
a leerdoelen
b aanvang, einde, omvang en frequentie van de beroepsvorming 
c aard en omvang van de begeleiding door arbeidsorganisatie en onderwijsinstelling 
d de manier waarop de arbeidsorganisatie betrokken is bij de beoordeling van de beroepsvor

ming (die een rol moet spelen bij de eindbeoordeling [= examen] van de deelnemer)

Hierover valt nog wel wat op te merken. Enerzijds is het de bedoeling van de wet om een soepeler 
overstap mogelijk te maken van de ene leerweg naar de andere (rekening houdend met capaciteiten 
en voorkeuren van jongeren £n de gebleken geschiktheid voor meer of minder praktijkgericht 
onderwijs). Anderzijds zorgt het voortdurend gemaakte onderscheid tussen leerlingwezen en 
dagonderwijs (ook in de manier waarop de beroepsvormingsovereenkomst tot stand komt) er voor 
dat het onderwijssysteem niet veel inzichtelijker wordt voor de onderwijsdeelnemers zeif.
Het is jammer dat de Rauwenhoff-aanbeveling voor een standaard leer- £n arbeidsovereenkomst 
voor aJIe deelnemers (ongeacht opleidingssoort) uit zicht verdwenen is. Daardoor blijft het gevaar 
bestaan dat de voorkeur gegeven wordt aan ’stagiaires’ uit het dagonderwijs. ten koste van 
leerlingwerknemers (zeker in conjuncturee! slechte tijden...). Hierop komen we in §6 nog terug.

De enige manier om onwenselijke concurrentie tussen beide leerwegen te voorkomen is door met 
het bedrijfsleven op de een of andere manier vast te leggen dat een minimum-aantal leerplekken 
per sector voor beide leerwegen gerealiseerd wordt. Positief zijn we overigens over het feit dat 
onder de WEB de onderwijsinstelling verantwoordeiijk is voor het werven van praktijkplaatsen in 
plaats van de leerling. Hoewel daarmee nog geen garanties gegeven zijn voor de beschikhaarheid 
van voldoende goede praktijkplaatsen.

5 (On-)mogelijkheden onderwijsovereenkomst
Zoals hiervoor beschreven is gaat onze voorkeur uit naar een gecombineerde overeenkomst waarin 
zowel de afspraken over onderwijs als over het praktijkdeel zijn vastgelegd. Maar in deze notitie 
hanteren we het onderscheid zoals de WEB dat kent (de praktijkovereenkomst is in een voorgaande 
paragraaf behandeld).
De onderwijsovereenkomst71 moet voigens de wet in ieder geval afspraken bevatten over; 
a inhoud van het onderwijs 
b tijdvakken en lokaties
c de wederzijdse verplichtingen fprestaties’) van school en deelnemer 
d studie-Zberoepskeuzevoorlichting en studiebegeleiding 
e schorsing en verwijdering 
f tussentijdse beeindiging
g schadevergoeding aan de leerling als de opleiding ophoudt te bestaan of niet meet bekostigd 

wordt

7 WEB, Artikal 3.1.3.
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Wij hebben op dit moment aJ een aantal suggesties voor aanvullingen op deze onderwerpen. ZoaJs 
h wijze van beoordeling en examinering van theorie en praktijk (inclusief hetrokkenheid van de 

leeriing zelf)
i de onderwerpen waarover contractpartijen elkaar wederzijds informatie dienen te verschaffen 
j financiele verantwoording van de op basis van het contract betaalde bijdragen 
k beroepsmogeiijkheden in gevaJ van geschillen

Het is onmiskenbaar dat de rechtspositie van deeinemers met de introductie van de onderwijsover- 
eenkomst, in ieder gevaJ in juridisch opzicht, versterkt wordt.
Het invoeren van een dergelijk instrument verondersteit echter ook dat deeinemers daadwerkelijk 
in staat gesteld worden op goede gronden een dergelijke overeenkomst te tekenen. Aangezien van 
individuele deeinemers niet verwacht kan worden dat ze zonder alle informatie hebben om een 
dergelijk contract te tekenen, pleiten we voor de volgende ondersteunende maatregelen: 

het invoeren van de plicht dat de insteiling dt model-overeenkomst deponeert bij een 
vertegenwoordiger van de onderwijsinspectie
het instellen van een tripartite toetsingscommissie (met vertegenwoordigers namens: rijksover- 
heid, insteilingen en onderwijsdeelnemers) die geschillen, vragen en/of klachten van instellin
gen of deeinemers beoordeelt
het opstellen van een gedragscode waarin staat over welke zaken de insteiling informatie dient 
te geven voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst (hieronder valt ook de 
bepaling in Artikel 8.1.4 van de WEB, waarin staat dat de inschrijving niet afhankelijk 
gesteld kan worden van niet bij wet geregelde geldelijke bijdragen) 
het financieel mogelijk maken van een servicepunt voor deeinemers waar ze terecht kunnen 
voor advies en ondersteuning

De vier hiervoor genoemde suggesties sluiten aan bij toekomstige ontwikkeiingen in het BVE-veld, 
maar vinden hun oorsprong in de actueie ervaringen omtrent de vrijwillige leerlingbijdrage.

6 INKOMENSPOSITIE (JONGERENDOSSIER)
In het veriengde van de manier waarop de rechtspositie wordt vastgelegd ligt natuurlijk het punt 
van de voorwaarden waaronder beroepsvorming plaatsvindt. MBO-leeri ingen zijn bijvoorbeeld 
onderling sterk verdeeld over de vraag of ze een reeie vergoeding zouden moeten krijgen voor het 
stage-deel van hun opleiding. Velen vinden het volstrekt logisch dat ze niks krijgen en anderen 
vinden dat ze zoveel nuttig werk doen voor ’de baas’ dat ze daar best wat voor mogen krijgen 
(overigens is het vergoedingenniveau in het MBO ook zeer gevarieerd18')- Ook in het leerlingwe- 
zen bestaan er - qua rechtspositie - drie niveaus naast elkaar (leer-arbeidsovereenkomst met CAO- 
loon; leer-overeenkomst met studiefinanciering of leerlingwezen met kinderbijslag).

Het kan geen kwaad om de WEB-invoering aan te grijpen om het vergoedingenniveau op z’n kop 
te gooien en er een inzichtelijk systeem van te maken. Het enige systeem-verschil dat dan nog zou 
kunnen worden geaccepteerd is het verschil tussen dagonderwijs en leerlingwezen; verschillen 
daarbmnen maken het alleen maar ingewikkeld (niet alleen voor deeinemers, maar zeker ook voor 
werkgevers, scholen en landeiijke organen).
De opstellers van deze notitie hebben op dit moment onvoldoende inzicht in de gevoigen van 
mogelijke scenario’s om een definitief standpunt hierover in te kunnen nemen. Graag gaan we het 
debat hierover aan, om te kijken hoe de verschillende invalshoeken zich met elkaar verhouden.

tweede concept | 27 juli 1995 (FNV Jongeren, JS en LAKS)

8 Zia hierover ondar mear het onderzoaksrapport "Stages... een heel werk" dat in opdracht van FNV Jongeren 
verscheen in het voorjaar van 1993.
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Het debat:

Het debat zal inhoudelijk bestaan uit twee gedeeltes. Eerst zal er ongeveer een uur in 
drie groepen van maximaal 20 personen gediscussieerd worden over de punten die 
n.a.v. de enquete en de scholing naar voren zijn gekomen. Per groepsdiscussie zal 
er een ander punt behandeld worden. Hierbij zal naast de minister ook de directie, 
docenten, ambtenaren van het ministerie van OCW, de voorzitters van de betrokken 
organisaties van de projectgroep en eventueel derden deelnemen. Deze zullen, 
afhankelijk van de onderwerpen die per groep besproken worden, worden verdeeld 
over de verschillende groepen. Het is de bedoeling dat de visie van de betrokken 
organisaties en die van het ministerie van OCW door de debatten vergroot en 
eventueel bijgesteld worden. Daarom is het belangrijk dat de betrokken organisaties 
niet vooraf onze visie over het MBO onderwijs nadrukkelijk kenbaar maken. De visie 
en mening van de scholieren staat centraal en niet die van de betrokken organisaties.

Vervolgens zal dit afgesloten worden met een plenair gedeelte waar de uitkomsten 
voorgelegd zullen worden aan de minister en de directie van de school. Ook kunnen 
er dan diverse vragen gesteld worden in het kader van de onderwerpen die behan
deld zijn. Het is de bedoeling dat dit plenair gedeelte op een tosse manier geleid 
wordt; rond lopen in de zaal, vragen stellen e.d. Het is belangrijk dat de scholieren 
actief hierbij betrokken worden. Dit plenair slotdebat zal naar behoefte een half uur a 
drie kwartier duren. Op dit slotdebat verwachten wij ongeveer zestig personen.

De gespreksleiders van de discussiegroepen zullen docenten en personen uit de 
organisaties van de projectgroepen zijn. Daarnaast zal er een persoon gezocht 
moeten worden die het plenair gedeelte van alle drie de debatten zal lijden. De JS 
heeft contacten met diverse personen die uiterst geschikt zijn om dit te leiden. Hierbij 
denken wij met name aan Ed van Eibergen die werkzaam is bij de FNV.

Naast het inhoudelijk gedeelte willen wij een ontspannend gedeelte organiseren. 
Hierbij denken wij aan toneel, cabaret, een film of een huisband. We proberen deze 
in eerste instantie te zoeken binnen de school zelf.

Natraiect:
Dit project wordt gedaan in het kader van de projectsubsidie aan de JS die verleend 
wordt door het ministerie van VWS. Daarom zal er vanuit de JS een uitgebreid 
verslag komen over dit project. Daarnaast zullen de betrokken organisaties samen 
met het ministerie van OCW een tekst publiceren waarin enerzijds de betrokken 
organisaties hun standpunten in kenbaar maken, deze eventueel bijgesteld te hebben 
n.a.v. de debatten en anderzijds zal hierin de mening en reactie van de minister 
Ritzen worden gepubliceerd. In deze publikatie zullen wij duidelijk kenbaar maken 
wat wij doen met de uitkomsten. Deze publikatie zal gestuurd worden aan de 
betrokken scholen, de pers en geplaatst worden in de afdelingsbladen van de 
betrokken organisaties.

Denk aan:
- Lokatie/school.
- Contacten docenten, bestuur en leerlingen.
- Welke studie richtingen.
- Ruimte en tijd.
- Vormgeving scholing.
- Uitwerken enquetes.
- Inhoud bepalen.
- Entertainment regelen.
- Gasten en voorzitters groepsdiscussies uitnodigen.
- Plan afstemmen met ministerie van OCW.
- P.R./campagne voeren.



Tiidsplanninq:

7 weken vooraf:
De afspraak met de school, waar een debat zal plaats vinden, moet rond zijn. Met de 
directie, docenten (maatschappijleer) en actieve leerlingen (leerlingenraad) moeten 
afspraken gemaakt worden over het organisatorische geheel van het voortraject en 
het debat (tijd, ruimte, e.d.). Met de docenten maatschappijleer moet vorm worden 
gegeven van de scholing aan de klassen. De opzet en inhoud van de scholing moet 
rond zijn.

5 weken vooraf:
In zes klassen, bestaande uit diverse richtingen binnen het MBO-onderwijs, geven wij, 
in samenwerking met de maatschappij- docent, scholing over het basisstelsel van het 
MBO-onderwijs, de veranderingen m.b.t. de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) 
met name over de Regionale Opleidingscentra (ROC-vorming). Wij gaan er vanuit dat 
de helft van deze leerlingen aanwezig zullen zijn tijdens het debat zelf. Aan docenten 
zullen wij vragen welke klassen hietvoor geschikt en geTnteresseerd zijn. Op deze 
manier willen wij de deelname aan het debat veilig stellen. Na de scholing zal door 
deze klassen een enquete ingevuld worden. De verspreiding van de enquete over 
een grotere groep laten wij voorlopig nog open.
(de enquete zie bijlage)

4 weken vooraf:
Op basis van de enquete moet de inhoud van het debat bepaald worden. De 
debatten moeten nu zowel qua organisatie als inhoud rond zijn. Er moet bepaald 
worden welke onderwerpen besproken zullen worden en hoeveel groepsdiscussies er 
zullen komen. Hiervoor moeten de gasten en voorzitters geregeld worden. Verder 
moet bekend zijn hoe het ontspannende gedeelte tijdens het debat er uit zal komen 
te z.en. Bandjes, film of cabaret moet geregeld zijn. Het gehele plan zal vervolgens 
aan het ministerie van OCW toegezonden worden. De projectgroep zal met het 
ministerie van OCW, Caspar Laffree, de opzet van het debat, de te bereiken groep 
leerlingen/studierichtingen en onze conclusies over de uitkomsten van de enquete, 
doornemen, afstemmen en eventueel bijstellen.

3+2 weken vooraf:
Op de school willen wij actief campagne gaan voeren voor het debat. Hierbij denken 
wij aan het ophangen van posters, het verspreiden van flyers, een stuk in de 
schoolkrant e.d. Wij proberen hier actieve scholieren op de school zelf bij te betrek- 
ken. Ook zullen we persberichten sturen naar de lokale alswel naar de lokale pers.



ENQUETE T.B.V. MBO-DEBATTEN MET RIT7EN

1. Kwaliteit onderwiis en faciliteiten

We beginnen met een aantal vragen die heel algemeen gaan over de kwaliteit van het 
onderwijs dat je krijgt. Tenslotte is dat toch hetgeen waar alles op een school om moet 
draaien.

1. Hieronder staan een aantal onderwerpen die met kwaliteit te maken hebben. Geef 
aan elk onderwerp een cijfer voor de situatie die voor jou school geldt. 1 is de 
laagste scoren die je kunt geven en 5 het hoogste. Omcirkel jouw keuze.

A. Interieur onvoldoende 1 2 3 4 5 goed

B. Omgeving onvoldoende 1 2 3 4 5 goed

C. Schoolgebouw onvoldoende 1 2 3 4 5 goed

D. Faciliteiten/voorzieningen onvoldoende 1 2 3 4 5 goed

E. Inhoud lessen pakket onvoldoende 1 2 3 4 5 goed

F. Bekwaamheid docenten onvoldoende 1 2 3 4 5 goed

G. Informatie voorziening onvoldoende 1 2 3 4 5 goed

H. Aansluiting inhoud onderwijs 
op het werkveld onvoldoende 1 2 3 4 5 goed

Motiveer je antwoord als je 1 of meer, van de hierboven genoemde, onderwerpen met een 
1, 2 of een 3 beoordeeld hebt:



2. Over begeleiding; kun je met je problemen (persoonlijke - of studieproblemen) terecht 
op school?

0 Ja, zowel met persoonlijke- als studieproblemen 
0 Ja, maar alleen met studieproblemen 
0 Ja , maar alleen met persoonlijkeproblemen 
0 Nee
0 Ik weet het niet

3. Weet je op school bij wie je met welk probleem moet aankloppen?

0 Ja, altijd 
0 Ja, meestal wel 
0 Dat weet ik niet precies 
0 Nee, absoluut niet

4. Ben je wel eens met problemen naar iemand van school gegaan?
0 Ja, zowel met persoonlijke als studie problemen 
0 Ja, maar alleen met studie problemen 
0 Ja, maar alleen met persoonlijke problemen 
0 Nee

2. Medezeggenschap

Uiteraard is het van grote waarde dat er op school goed naar leerlingen geluisterd wordt. 
Daartoe is een goede regeling van medezeggenschap erg belangrijk (dus leerlingen in de 
medezeggenschapsraad, het bestaan van een leerlingenraad, etc.). Echter, nog veel belangrij- 
ker is het dat er ook over de dagelijkse dingen naar leerlingen geluisterd wordt. Gewoon 
tijdens gesprekken met docenten op de gang of zo.

5.a Bestaat er een leerlingenraad (en/of zit er een leerlingafvaardiging in de medezeggen
schapsraad) of iets dergelijks?

0 Ja 
0 Nee
0 Ik weet het niet

5.b Zo ja, vind je dat die goed voor de belangen van leerlingen opkomt?

0 Ja 
0 Nee
0 Ik weet het niet

6. Wordt er door de school voldoende naar de leerlingen geluisterd?

0 Ja 
0 Nee
0 Ik weet het niet



7. Hebben leerlingen voldoende inspraak op school bij zaken zoals: lesroosters, aankle 
ding schoolgebouw, maar ook excursies, feesten, etc.

0 Ja 
0 Nee
0 Ik weet het niet

8. Zou leerlingeninspraak bij de wet geregeld moeten zijn? 
0 Ja 
0 Nee
0 Ik weet het niet

Heb je opmerkingen n.a.v. de vragen 5 t/m 8 dan kun je dat hieronder kwijt.

3. Het onderwiiscontract

In een nieuwe wet (de Wet Educatie Beroepsonderwijs, W.E.B.) staat geregeld dat er voortaan 
een onderwijsovereenkomst of onderwijscontract afgesloten moet zijn tussen de leerling en de 
school. Sommige scholen werken al met een dergelijke overeenkomst. Graag willen wij het een 
en ander weten hierover.

9. Heb je een onderwijscontract moeten tekenen?

0 Ja 
0 Nee
0 Ik weet het niet

10. Vind je het noodzakelijk dat er een onderwijscontract getekend wordt?

0 Ja 
0 Nee
0 Ik weet het niet



Il.a Volgens de wet (Wet Educatie Beroepsonderwijs) moeten er een aantal punten in het 
onderwijscontract geregeld zijn. Zou je per punt aan kunnen geven in hoeverre mate jij 
dit punt belangrijk vindt om het op te nemen in het onderwijs contract?

A. Inhoud van het onderwijs onbelangrijk 1 2 3 4 5 erg belangrijk

B. Schooltijden en lokaties onbelangrijk 1 2 3 4 5 erg belangrijk

C. De wederzijdse verplichting ("prestaties") van school en

deelnemer t.o.v. elkaar onbelangrijk 1 2 3 4 5 erg belangrijk

D. Studie-/beroepskeuzevooiiichting onbelangrijk 1 2 3 4 5 erg belangrijk

E. Schorsing en verwijdering onbelangrijk 1 2 3 4 5 erg belangrijk

F. Tussentijdse beeindiging onbelangrijk 1 2 3 4 5 erg belangrijk

G. Schadevergoeding aan de leerling als de opleiding ophoudt te

bestaan of niet meer bekostigd wordt onbelangrijk 1 2 3 4 5 erg belangrijk

H. Begeleiding door school onbelangrijk 1 2 3 4 5 erg belangrijk

12.b Andere belangrijke punten voor het onderwijscontract vind ik:



4, Praktische gevolaen schaalvergrotina (R.O.C.-vormina)

Op dit moment warden er ontzettend veel MBO-scholen, scholen voor leerlingwezen en 
scholen voor volwassenenonderwijs samengevoegd tot hele grote scholengemeenschappen 
die "Regionale Opleidings Centra" (R.O.C.) worden genoemd. Die R.O.C.-vorming brengt veel 
organisatorische verandering en vernieuwing met zich mee, vaak met gevolgen voor de onder- 
wijskwaliteit en/of de positie van scholieren. Vandaar enkele vragen hierover.

13. Merk je bij jou op school veel van organisatorische veranderingen?

0 Ja, ik merk wel wat, te weten....................................................................................................

0 Nee, ik merk er niets van

14. Wat vind je van die veranderingen, voor zover je die kunt beoordelen?

0 Goed, want............................................................................................................

0 Slecht, want..........................................................................................................

0 Geen mening

5. Aan-/afwezigheid (spiibelproblematiek)

Op veel scholen wordt er veel gespijbeld door scholieren. Dat is een groot probleem. De 
redenen om te spijbelen zijn zeer uiteenlopend. Onze organisaties zijn eigenlijk van mening dat 
de school zo aantrekkelijk en interessant zou moeten zijn, dat iedere scholier uit zichzelf 
gewoon naar school komt. Graag zouden wij wat meer inzicht krijgen in jouw ideeen in het 
hoe en waarom omtrent spijbelen.

15. Heb je het idee dat er veel gespijbeld wordt op school?

0 Ja, veel 
0 Valt wel mee 
0 Heel weinig 
0 Wordt niet gespijbeld 
0 Geen idee, ik weet het niet

16. Indien er gespijbeld wordt wat denk je dat daar de redenen van zijn?

17. Spijbel je zelf veel?

0 Ja, vrij veel 
0 Gaat wel, af en toe 
0 Nee, vrijwel nooit



18.a Neemt de school maatregelen tegen spijbelen?

0 Ja 
0 Nee
0 Ik weet het niet

18.b Indien ja, wat voor maatregelen zijn dat dan:....

19. Wat vind je van deze maatregelen?

0 Goed, want.....................................................................................................................

0 Slecht, want....................................................................................................................

0 Geen mening

20. Moet er wat aan die maatregelen veranderd worden? Zo ja, wat en waarom?

0 Ja, zoals.............................................................................................................................

0 Nauwelijks, alleen..............................................................................................................

0 Niets

0 Ik weet het niet

6. Leerlinqbijdraae

Leerlingen die de leerlingbijdrage niet betalen worden vaak uitgesloten van deelname aan 
belangrijke schoolactiviteiten, zoals bijv. examens. Dat mag helemaal niet. De vriiwillige 
leerlingbijdrage mag alleen gevraagd worden voor bepaalde extra activiteiten binnen de school 
die niet van rechtstreeks belang zijn voor het onderwijs (bijvoorbeeld excursies, feesten en 
dergelijke). Op het moment dat je de bijdrage niet betaalt, mag je dus alleen uitgesloten 
worden van die activiteiten die bekostigd worden vanuit de leerlingbijdrage. De school moet 
voor dat de leerlingbijdrage betaald wordt, ook specificeren waar die bijdrage aan besteed 
wordt. Zo kun je dus zelf bepalen of je alles betaalt, een deel betaalt (voor bepaalde activitei
ten) of helemaal niet betaalt.
Een groot probleem is dat veel scholen de specificatie niet geven, of zelfs voordoen dat de 
leerlingbijdrage een verplicht te betalen bedrag is. Dat mag dus helemaal niet, en veel 
leerlingen worden hier ernstig de dupe van, Daarom een aantal vragen over deze bijdrage.

21. Vraagt jouw school een vrijwillige leerlingbijdrage (ook wel genoemd; "bijdrage in de 
niet-subsidiabele kosten", "schoolgeld", "inschrijfgeld1, "ouderbijdrage" of “schoolfondsbij- 
drage")? Zo ja, hoe hoog is die?

0 Ja, ... gulden 
0 Nee
0 Ik weet het niet



22.a Wist jij dat die bijdrage vrijwillig is?

0 Ja, dat wist ik.
0 Nee, dat wist ik niet

22.b Heb jij hem niet, geheel of gedeeltelijk betaald?

0 Geheel 
0 Gedeeltelijk 
0 Niet

23. Neemt jouw school maatregelen tegen mensen die de bijdrage niet betalen?

0 Ja 
0 Nee
0 Ik weet het niet

Zo ja, welke maatregelen neemt jou school dan?.............................................................

7. Aansluiting onderwiis - praktiik (onder meer stage)

De vragen in dit onderdeel zijn alleen bestemd voor diegene die stage loopt of heeft gelopen. 
Behoor jij daar niet toe ga dan verder met vraag 32.

Uiteraard is een belangrijk onderdeel van je opleiding de praktijkvoorbereiding voor je werk 
later. Met andere woorden: je stage. Daarom volgen nu enkele vragen over je stage.

24. Wie zou er veranlwoordelijk moeten zijn voor het regelen van een stage-/praktijk- 
plaats?
0 De school/opleiding 
0 De leerling
0 In principe de leerling, maar de school/opleiding moet zorgen voor reserveplaatsen als je 

zelf niets kunt vinden

0 anders namelijk:............................................................................................................................

25. Heb je het idee dat jouw stage je voldoende voorbereidt op het werk dat je later 
waarschijnlijk gaat doen?
0 Ja 
0 Nee
0 Ik weet het niet

Indien nee. motiveer je antwoord



26. Wat vind je van de begeleiding die je hebt gehad tijdens je stage vanuit de school 
(stagebegeleiding)?

0 Goed 
0 Voldoende 
0 Slecht
0 Ik weet het niet

Motiveer je antwoord.............................................................................................................................

27. En hoe vond je de begeleiding op de werkplek?

0 Goed, want.....................................................................

0 Gemiddeld, want............................................................

0 Slecht, want...................................................................

0 Ik weet het niet

28.a Krijg je zelf een vergoeding of loon voor je stagewerk?

0 Ja 
0 Nee

28.b Zo ja hoe hoog is deze vergoeding per maand? fl.......

29. Als je een vergoeding/loon krijgt: wat vind je van die vergoeding/dat loon?

0 Te hoog 
0 Prima 
0 Te laag
0 Ik vind dat er helemaal geen vergoeding hoeft te zijn 
0 Ik weet het niet

Motiveer je antwoord..........................................................................................................

30. Als je niets krijgt: vind jij het redelijk dat een stagiaire een vergoeding krijgt voor zijn 
verrichte werk?

0 Ja, omdat...........................................................................................................................................

0 Nee, omdat........................................................................................................................................

0 Ik weet het niet



31.a De onderwerpen uit het onderstaande lijstje zouden kunnen worden afgesproken in 
een stage-contract. Kruis de drie onderwerpen aan die jij het belanqriikst vindt:

0 De (hoogte van de) stagevergoeding.
0 Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.
0 De manier waarop je stage beoordeeld wordt (en door wie).
0 De doelstellingen (leerdoelen) van je stage.
0 De vakantiedagen.
0 De inhoud (werkzaamheden) van je stage.
0 De periode van je stage.
0 Afspraken over onkostenvergoedingen.
0 De namen van begeleiders vanuit bedrijf/instelling en opleiding.
0 (verwijzing naar) de stage-opdrachten.

31.b Heb je nog andere suggesties voor afspraken in het stage- 

contract....................................................................................................

8. Andere onderwerpen voor het debat

32. Kun je aangeven welke onderwerpen, naast de onderwerpen die in deze enquete aan 
de orde zijn gekomen, jij behandeld wilt hebben op het debat?

33. Heb jij al specifieke vragen die je aan de minister wilt stellen?

(vrij om in te vullen) 

Naam:

Klas:

EINDE



WIE ZUN DE JON6E SOCIALISTEN?

De Jonge Socialis^en in <te PvdA (JS) 
is een onafhanketijke en progressieve 
politieke jongerenorganisalie. De JS 
geefl vorm en inhoud aan 
vernieuwende jongerenpolttiek door op 
te komen voor zaken die jongeren 
direct aangaan. Jongeren moeten 
kunnen beslissen over hun eigen 
toekomsl en dat maakt de JS aan de 
PvdA voortdurend dutdelijk.
Ook willen wij dat de standpunten en 
voorsteilen van jongeren aan de 
politick in Den Haag duidelijk wordl 
gemaakl. Wij doen dit ondermeer door 
het voeren van gesprakken met politici, 
het organiseren van festivals en ma- 
nifeslalies en het voeren van acties.
De JS richt zich ook op de bestrijding 
van werkloosheid onder jongeren, de 
positie van kansarme jongeren en het 
voeren van een goed jongerenbeleid. 
Daamaasl vinden wij cultuur en muziek 
voor en door jongeren belangrijk, want 
er gaan leveel jonge re nee ntra ten 
onder aan de strenge regels voor het 
maken van kunsl

WAAROM VIMDT DE JS OIT DEBAT 
BELANGRIJK?

Er vinden op dit moment in het MBO 
akertei ingrijpende beletdswijzigingen

plaats die nauwelijks de aandachl 
krijgen. AHeen het hoger onderwijs 
staat continu in de aandachl, lerwijl het 
meer fundamentele MBO onderwijs die 
aandachl ook veel meet zou moeten 
krijgen. Het is daarom belangrijk om de 
MBO scholier nu eens aan het woord te 
laten. Zij zijn de gebruikers en daarom 
meet hun mening gehoord worden.

WAT IS HET LAKS EN WAT KOMT 
HET LAKS OP JOUW SCHOOL DOEN?

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee 
Scholieren) is een vereniging die 
helemaal bestaat uit scholieren en 
MBO’ers. Al vanaf 1984 zijn wij bezig 
de rechtsposrtie van de scholier te 
verbeteren. In 1993 heeft dat tot resul- 
taat gehad dat er de wet op het 
leerlingenslatuut kwam. Daarin staan 
alie rechten en plichten van de leeriing

HOE KAN HET LAKS JOU HELPEN 
ALS JIJ DINGEN OP JOUW SCHOOL 
WILT VERBETEREN?

Op iedere school is een Me- 
dezeggenschapsraad (MR). In feite kan 
je ailes wat je op school will verbeteren 
In de MR naar voren brengen. Dat is

niel zo eenvoudig en daarom heefl het 
LAKS speciale MR-cursussen waar je 
leert hoe je via de MR dingen kunt 
veranderen, zodat je een leukere 
school krijgt Je kunl ook met vragen 
naar het LAKS bellen.

WAT KOMEN WIJ BINNENKORT OP 
JOUW SCHOOL DOEN?

De minister van onderwijs wil horen wat 
jij van jouw school vindt. Daarom zal er 
binnenkort een debal met de minister 
op jouw school georganiseerd worden. 
De jongerenorganisalies zullen dat 
debat met jou voorbereiden. Wij willen 
graag weten wat je belangrijk vindt 
(bijv stages of modulering) en waarvan 
je nu het idee hebt dat het niel (of juisl 
wel) goed geregeld is. Als we goed 
voorbereid zijn, kunnen we Ritzen flink 
aan de land voelen.

Een slukje geschiedenis...
In 1980 is het Middetbaar Beroeps 
Onderwijs ontstaan. Toen duurden de 
opleidingen gemiddeld drie jaar. In 
1979 kwam het Kort Middetbaar 
Beroepsonderwijs erbij, wal het meest 
moest gaan iijken op hel 
Beroepsbegeieidend onderwijs
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HET ONDERWUSCONTRACT

In 1990 werd de Seclorvorming en 
Vernieuwing in hel MBO in gang gezel. 
Hel MBO en hel KMBO werden 
samengevoegd en werden verdeeld in 
deze vter sectoren:

1. Landbouw en natuurlijke vormgeving
2 Techniek
3 Economie
4 Dienstverlehing
Er is toen » ook gekozen voor 
modulering van tiel onderwijs.

ROC-vorniing

Nu is men wear beztg met een 
vernieuwing. Men wit Regionale 
OpIeidingsCentra vormen Het (K)MBO 
wordl samengevoegd met het BBO 
(leerlingwezen) en het votwassen- 
onderwijs. Het voordeel is dat op een 
school er een breed aanbod is van 
opleidingen en doorstroommogeiijk- 
heden. De scholen zulten wet heel 
groot worden( min 15000 leerlingen). 
Tegeiijkertijd ontslaan er vier 
verschillende niveaus van opleiding:

De vorming van ROC's heeft ook 
gevotgen voor jullie.
lets nieuws wat ingevoerd zal worden 
is het onderwijscontracl Dit is een con
tract tussen leertmg en school, waarin 
staal waar de teerting maar ook de 
school zich aan moet houden Er Ran 
bijvoorbeeld in komen te slaan hoeveel 
]e absent mag zijn en of de school 
verplicht is om voor )ou een stageplaats 
te zoeken Wat er nou precies in dal 
contract komt te staan is nu nog niet 
vastgetegd. Daarom is het goed dat jij 
me kunt bestissen over wat er in het 
contract geregeid gaat worden.
We gaan het hierover hebben op de 
dag dal wij komen, maar als je nu at 
vragen hebt, kan je natuurtijk hel 
LAKS bellen.

TELEFOONNUMMERS:

FNV-j 030 2804656
CNV-j 030 2913911
JS 020 5512452
LAKS 020 6381792

IN DEBAT 
NIET RITZEN

19 Februari 1996

LAK
UaiUll|k

1 Assistentenopleiding (1 jaar)
2 Basisberoepsopleiding (2 jaar)
3 Vakopleidrng (3 jaar)
4 Middenkade ropleiding (3 a 4 jaar) Deze (otder is In [aruari voor MBO-debal ten gtschreven.

P hJ V

'__Q________ NJ___fT)___^___^-5___Tin___£-sta.
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'////////// Projecten & financien

Ritzen onder vtiur
'////, WzX. eind van de MBO debattenreeks komt in 
zicht. Op 19 februari zal Ritzen op bet Alkwaard- 
college in Alkmaar flink aan de tand gevoeld worden. 
Deze debattenreeks hebben wij in samenwerking 
met bet LAKS (Landelijk Actie Komite Scholieren), 
FNV-jongeren en CNV-jongeren en bet Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen 
georganiseerd.

11111 Benjamin Beerthuis (bureaucoordinator)

Het MBO-onderwijs is een ondergeschoven kindje: de 
aandach t gaat vaak ui t naar he t HB 0 of wetenschappe! ij k 
onderwijs. Toch vinden er op dit moment in het MBO 
allerlei ingrijpende beleidswijzigingen plants die 
nauwelijks de aandacht krijgen. Scholen worden 
verplicht om te fuseren. Vanuit deze fusies ontstaan er 
Regionale Opleidings Centra (ROC). Het onderwijs 
wordt gemoduleerd, de doorstroming naar HBO- 
onderwijs staat onder druk door de studiefinanciering, 
het VHBO wordt afgeschaft. Ai deze zaken hebben 
grotegevolgen voordescholier. Veel van deproblemen 
op scholen zijn het gevolg van Ritzen’s regen aan 
beleidsvernieuwingen, die scholen belemmert de 
kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Ritzen zal onder vuur worden genomen over deze 
verschillende issues uiteenlopend van de problemen 
met de vrijwillige leerlingbijdrage tot en met 
spijbelproblematiek en onderwijskwaliteit. De 
onderwerpen zullen net als bij de vorige debatten 
afhangen van een enquete die vooraf gehouden zal 
worden onder de betrokken leerlingen. Uit de uitslagen 
van vorige enquetes bleek dat de meeste scholieren niet 
echt tevreden waren over de kwali teit van hun onderwij s, 
zoals bepaalde lesfaciliteiten (b.v. oude machines bij 
werktuigbouwkunde), lesroosters die op gatenkaas lijken, 
oude schoolgebouwen, slecht sanitair e.d. Een ander 
landelijk probleem is dat leerlingen geconfronteerd 
worden met de deurwaarder voor het niet betalen van de 
vrijwillige leerlingbijdrage. Uit ervaring blijkt ook dat 
leerlingen zelfs van deelname aan het examen worden 
uitgesloten omdat ze die bijdrage niet betaald hebben. 
Kortom: genoeg problemen die aandacht verdienen en 
waar Ritzen wat aan moet doen.

Op 19 februari zullen eerst per groep (klas) de uitkomsten 
van de enquetes besproken worden om vragen voor te 
bereiden die aan Ritzen gesteld kunnen worden. 
Vervolgens zal er om 14.30 uur een plenair debat met 
Ritzen plaatsvinden. Na deze drie debatten zullen wij 
samen met de andere betrokken organisaties een 
publikatie uitgeven waar teruggeblikt zal worden op de 
uitkomsten van de debatten. Hierin zal iedere organisatie 
zijn visie geven en uiteenzetten wat men gaat doen met 
de uitkomsten. Wil je meer informatie hebben over dit 
project dan kun je altijd bellen naar het landelijk en 
vragen naar Alexander of mij (020-5512452).

Subsidie en projecten 1996

11111 Roeland van der Schaaf 
(penningmeester JS)

Zowel in de congreskrant als bij de behandeling van de 
begroting tijdens het congres heeft het bestuur melding 
gemaakt van de subsidieproblemen met het ministerie 
van VWS. Alle politieke jongerenorganisaties tezamen 
hadden per 1 januari 1995 namelijk (volgens VWS, niet 
volgens onze eigen tellingen!) minder dan 15.000 leden. 
Dit zou betekenen dat in 1996 het budget voor de PJO's 
met een kwartgekortzou kunnen worden. Voor deJS had 
dit mee- dan fl. 70.000 kunnen schelen! Er was dus werk 
aan de winkel voor de penningmeesters van de PJO's 
dus om dit te voorkomen.
En gelukkig... de inzet heeft vruchten afgeworpen. In 
januari kregen we van het ministerie van VWS te horen 
dat per 1 januari 1996 de PJO's door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (BiZa) gesubsidieerd zouden 
worden. Deze overgang was reeds gepland voor 1997. 
Deze overgang zou dan plaats vinden met het budget dat 
de PJO’s in 1996 aan subsidie van VWS zouden krijgen. 
Wanneerwe dus in 1996 gekort zouden zijn, dan zou dit 
tot een structurele korting hebben geleid. Echter, omdat 
we nu per 1 januari 1996 naar BiZa gaan, houden we het 
budget van 1995. Dit betekent dat we niet gekort worden! 
Bovendien is dit budget ook vastgelegd voor 1997, in 
afwachtingvaneennieuwe subsidieregelingvoorpolitieke 
partijen en neveninstellingen die per 1998 zal ingaan 
De belangrijkste reden voor VWS om in te stemmen met 
de versnelde overgang naar BiZa was echter dat zij 
nzagen dat de doelstellingen van de PJO’s (bevordering 

van politieke participatie en politieke belnvloeding) niet 
strookten met de eisen die aan ons gesteld warden in het 
kadervan de projecten.
De overgang naar BiZa heeft ook nog een positief 
neveneffect: vanaf 1996 zijn we af van de projectmatige 
financiering. We zijn dus nu van de verplichting van de 
VWS-projecten af. Dat wil niet zeggen dat we de voor 
1996 geplande projecten (‘Jonge Vluchtelingen' en ‘De 
Veranderende Arbeidsmarkf) niet gaan uitvoeren, maar 
wel dat we niet langer gebonden zijn aan de strenge en 
lastige VWS-criteria. Het enige dal BiZa aan ons vraagt 
is dat wij ons geld uitgeven aan activiteiten ter bevordering 
van de politieke participatie. Dat zal voor geen enkele 
PJO natuurlijk een probleem zijn.
Aan de jarenlange subsidieperikelen met VWS inzake 
ledentellingen en projecten is dus een einde gekomen. 
Dit is een hele opluchting. Het wil echter niet zeggen dat 
de penningmeesters nu rustig kunnen slapen. Op dit 
moment loopt de discussie of de PJO’s per 1998 de 
overheidssubsidie zelfstandig (zoals nu) of via de 
moederpartij’ moeten krijgen. Dit laatste zal natuurlijk 
een zeer slechte zaak zijn.
Ten eerste is dit een bedreiging voor onze 
onafhankelijkheid en ten tweede is het niet zo moeilijk om 
te bedenken wat er met ons budget zal gebeuren in 
campagnetijd, wanneer we volledig afhankelijk worden 
van de PvdA...
We blijven dus waakzaam!
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OoJaqe ; 110.019
Datum 071195

Dagje
Door Hans van den Brock 
Breda - Het knnggesprek ver- 
stomt als minister Ritzen zich 
onder het groepje mbo-stu- 
denten mengt E6n meisje 
staart ongemairkelijk near bet 
plafond, een ander slikt haas- 
tigbaarzinin,dere3tldjkt cl- 
kaar boopvol a an: wie durft 
de draad van bet gespiek weer 
op te pakken? Maar de verie* 
genheid maakt al snel plants 
voor verbazmg, ergernis, vro- 
lijkhad en twijfel

De studenten knnpen uit bun 
schulp als ze eenmaal beseden 
dat Ritzen met bijt Zonder 
schools* pbchtplegugen nchten 
aj zich tot de bewmdsman en 
vragen hem het hand van z'n lijf. 
Ontspannen antwuunlt de minis
ter, hij stelt tegenvragen en ver- 
klaan de geheuntaal van Zoeter- 
meer als het aantal tnmsende 
wenkbrauwen te vecl wordt 
Terwijl de studenten in het ge- 
sprek Ritzen rechtstreeks aan- 
spreken, steekt een aanwezige 
docent keung ajn vtnger op. De 
scheikunde- en binlogteleraar 
bee ft ook een vraag voor de mi
nister. De vraag en het antwoord 
lijken aan de studenten niet be
st eed.
Zij willen heldcre mfonnatie; 
waar kunnen ze lerecht met hun 
klachlen, waarom nemen met ai- 
le docenten hen seneus, wat le 

- doen als je er (te) laat achter 
komt dal je een verkeerde studie- 
keuze bebt gemaakt?
De bijeenkomsl op het Speclmm- 
college imbo, 7000 leerhngen) m 
Breda is de eerste m een kleme 
serie mbo-debatten die de longe

• De minister luncht met m het Spectrum-colUffe.

Sociabsten. de FNV- en CNV- 
jongeren en het Laks (Landelijke 
Aktie Komi lee Scbolieren) beb- 
ben georganueerd 
En Ritzen doet mee: hi] hoopt zo 
zijn keimis aver wat onder jonge- 
ren leeft te verrijken De minister 
wordl op z'n ivenken bediend 
Een snelle mventansatie leen dat 
studenten vooral serieus geno- 
men willen warden. ..De leerlmg 
meet centraal staan." vat een ui- 
recuelid de belangnjkste scnool- 
regel samen, maar hi] gcelt vol- 
mondig toe dal deze aardige pa-

pieren re gel' niet altijd even 
makkelijk in de praktipc is te 
brengen. .Verantwingen kosten 
sons Unger tljd dan leniingen 
lief is,” beet het:
De bijeenkomt u nadrakkelijk 
met bedoeld alt eea ochtendfe gml 
spuwen op bet aocentenkorps 
van de school, maar dat blijkt 
ook geenszins de oedoeling van 
de studenten voor » ie zo'n groep- 
sgesprek over de kwaliteit van 
het onderwijs eer. geheel meuwe 
ervanng is.
Voor Ritzen is da; de wtnst van

FOTO M STtMOOHAM VAN Quae

de dag: bet feit dat leerimgen zelf 
as- en' m—denken over him
scbooL HI] tpreekt de hoop uit 
dat bK Diet hi] deze enc keer - nu 
hi) toevallig op bexoek is - bUjh, 
Voor de studenten Ujkt deze dag 
een open baring: zij komen er nu 
meens achter dat de leerkrachten 
en zij ‘in leite hetzelide nastre- 
ven : goed onderwijs met ruimie 
en respect voor eikaars menm- 
gen. met optimale ontploomgs- 
kansen. „Daar ben ik nu vanocn- 
tend, oa dne jaar op deze school, 
achter gekomen." vat een leerlm-

ge het algeroeen gevoelen droog- 
jes samen.
Tijdens een smaakvolle lunch 
prijst Ritzen de schoolleiding dat 
zij bet aangedurid beeft zich zo 
kwetsbaar op te stellen. Hij 
strooit kwistig met suggest!es om 
de contacten verder te verbete- 
ren, niet all een binnen de school, 
maar ook tussen het Spectrum- 
en het Florijncollege- ;
Beide scbolen tlagen er maar niet 
in om te komen tot de> vanning 
van een doer de minister zo be- 
geerd regiocala opleidingscen- 
trum. Ritzen bdooh het Spec- 
trumcollege dat zij niet de dupe 
tal worden van deze ‘burenruzie' 
met Florijn. Dezetoezegging valt 
even goed als de maaldjo.
Een half uurtje later supt de 
dnikbezette bewmdsman een 
bee) and ere wereld binnen: die 
van de Nationale Hogeschool 
voor Toerisme en Verkeer 
(NHTV). Tijdens dit onderdecl 
van zijn werkbezoek wordl de 
minister met feilen en cijiers ora 
de oren gestagen. Feilen en cijiers 
die moeten aanlonen dat een ge- 
dwongen dne-jange hbo-oplei- 
dmg voor vwo'ers en mbo'ers wel 
eens desastreuze gevolgen kan 
hebben,
Maar ook dat het bedrijfsleven 
(althans de loeristische sector) 
belemaai geen moeite beeft met 
kortere hbo-opleidingen getuige 
bet betrekkelijke succes van een 
tweejange (!) opleiding.
Ritzen noleert onbewogen het 
wensenlijstje van de hogeschool. 
maar doel geen concrete toezeg- 
gingen. „We zullen daar nog eens 
goed naar kijken,” blijkt een ge- 
vieugelde uitspraak van de 
minister. /
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Minister Ritzen kwam maandag haar Arbmersfoort om het nieuwe gebouw van‘Amersteyn, Christeli* 
College voor Dienstverlening, Gezondheidszorg en Welzijn teopenen. Jarenlang was de school gevestigd 
de noodbouw aan de Hogeweg. Sinds September van difejaar werken docenten sn leerlingen inJket gloec 
nieuwe gebouw op dezelfde lokatie. Alleen het adxes-i»ffliders, namelijkMatthi}s Venneulenstraat 1. E 
nieuwbouw is het resultaat vaneen jarenlang proces van tusies eh samenWerkmgi'Eerst heette de school E 
Horst, daarna Christeiijke MBO en later Amersteyn. De school heeft driejarige opleidingen voor apoth< 
ners-, dokters-, en tandartsassistent, sociaal pedagogisch werk, facilitaire dienstverlening en verzorgend 
Het is een zelfstandig onderdeel van de ASA-onderwijsgroep Utrecht. De afgelopen weken is de ingebru 
‘cnme van de nieuwbouw met verschillende festiviteiten gevierd, waarbij ondermeer ook oud-Ieerlingen - 
^uurtbewoners betrokken waren. (foto: Hans Verhorst)



10 DinsdagS clecember 1995

Amersfoort

Minister: ’Je bent er zelf verantwoordelijk voor, dat werken niet ten koste gaat van school’

Klachten over tijdsdruk en kwaliteit mbo
Van een onzer verslaggevers

Amersfoort - Leerlingen van hei Amersteyn College in 
Amersfoort hebben gisteren de kans gegrepen minister 
Ritzen (onderwijs en wetenschappen) duidelijk te ma- 
ken dat zij zeer ontevreden zijn overde vernieuwingen in 
bet middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ritzen, op 
werkbezoek in Amersfoort, kreeg in een levendig debat 
met de tientallen leerlingen talloze klachten over de 
kwaliteit van het mbo. de waarde van het diploma, de ho- 
ge tijdsdruk en de studiefinanciering.

Veel leerlingen maken zich groie 
zorpen over de snellc verancierin- 
gen in het mbo. Sinds een jaar 
wordt op hei Amersteyn College 
lesgegeven in modules. Lcerstof 
wordt in blokken aangeboden en 
afperond met een toets. Dc onder- 
wijsvernieuwing zorgt voor veel 
onzekerheid bij de leerlingen. Vol- 
gens hen betekeni dit modulairon- 

( derwijs'stampen. stampen en nog 
eens stampen',

..Jc leel't van toets naar toets. 
Daarna ben je de kennis vveer ver- 
geten. Daar komt bij dat de studie- 
duur en het aantal lesuren zijn in- 
gekort. He verantwoordelijkheid 
voor destudiekomi steeds meerbij 
de leerlingen te liggen. Vclen kun- 
nen daar niet mee omgaan. Het ni
veau van hei mbo is minder gewor- 
dcn. Als ik straks wil gaan werken. 
wat heb ik dan aan mijn pu- 
pienje?", \Toeg een sombere leer- 
linge.

Ritzen beseltc dat cr her al'gelo- 
pen iaar veel is veranderd. ..Dat er 
minder lesuren worden gegeven. is 
een kwestie '.an geld", reageerde 
dc minister. ..Dat is lastig op te ios- 
sen". Toch v\ ii hii niets weten van 
niveaudaling. diet modulesys- 
leemisgoed. Hetoudesysteem was 
te schools. De doorstroming van 
meao naar heao is niet moeilijker 
geworden. We ienen goed op net 
niveau cn op wat de arbeidsmarkt 
vraagt. Daar z;;r. ue heel positief 
over .

i De leerlingen dachien er anders 
1 over. ..Er is kru-ek van he; bedriil's- 
1 leven op dekwaliteii van de nieuwe 
l mbo ers De komsi van regionale
\ i ip't-'’b\ni’scen:ru tic vormiiv^ •• r»n

hole groie mbo-instellingen - leidt 
cr toe dat scholen alleen nog maar 
kiikennaarhetrendemeni. Denor- 
men worden verlaagd. zodat meer 
leerlingen slagen".

Leerfabriek
Ritzen steldc dat zo'n school zich 
in haar eigen staart big. ..Als er 
sprake isvan niveaudaling,gaat dat 
ten koste van de instroom van leer
lingen. Daar komt bij dat de inspec- 
tie alert is op de kwaliteit . Ten slotte 
is het niet zo dat dc schoien die veel 
leerlingen afleveren mcergeld krij- 
gen".

Eenanderbezwaarvan de leerlin- 
gen is, dat er veel te weinig tijd is 
\ oor docenten om leerlingen indi- 
\ idueel te bcgeleiden. . We willen 
niet als een nummcrtje m een leer- 
labriekgezien worden " De leerlin
gen kregen stcun van hun leraar 
privaatrecht. B. Scholtcn. ..Jebent 
van module naar module aan het 
sprinten. |e zil steeds naar de klok 
te loeren of je de stof wel af krijgt. 
Leuke pralaijkvoor\'alien kan ik 
niet venellen. Aan individuele be- 
geleidinc kom ik niet toe", aldus 
Scholten.

Ritzen onderstreepte het belang 
van persoonlijke begeieiding. ..Die 
ruimte moet er komen. Grotere 
scholen mogen geen aanieiding 
zijn voor een andcre werkwijze. 
Als ik geld zou hebben. kan ik me
oorsiellen dat we het aumal uren 

vergroten en ook meer leraren aan- 
trekken. Zodat er meer individuele 
aandachi is "
Nicer dan de helii van uc aanwezige 
Icoriinucn vcneldc cc;. bijbaanne 
•■...Uu; hc-hbc-n t>m r. .nd ic kun-

AAinister Ritzen debatteert met leerlingen van het Amersteyn College over de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs. Later op de dag opent hij het nieuw* 
Amersteyn College aan de Matthijs Vermeulenstraat. (Foto UN/AC - Jos Pouhssen)

nen komen. ..Heeh u als .nuisuo- 
;■ enae aan 125 gulden in ce maana 
genoeu'.’ vroeg een stueente aan 

: j minister Ritzen gal. n ider lu-id 
-er>laub toe daar :ici me.-
- no ic komen

Met Juki ons noon om in het on- 
acrwiis icuereen icgemoei te ko- 
~Tc.n /ongeren moeren viel bcsel- 

dat /11 jemidde/d een zeergoed
; tet-dbaa

langsgroepen. £:: zo /ane uet geld 
gaat naar cd s en k/eren mucicn 

erken zecr beperkt Ic bent erzei/ 
\'enintMvurdeliik \tuir dat ner 
werken met ten n'ufie >raal •■an de ••v/ujo/ jIJu> de minister



Weinig tijd, 
veel onzeker 
in het mbo
van onze redactie onderwljs

AMERSFOORT - Op het eerste ge- 
zicht leek het zo aantrekkelijk; 
een mtx)-opleiding zonder exa- 
mens en schriftelijke overhorin- 
gen.,Maar ontnuchterd stellen de 
mbo'ers van het christelijke 
Amersteyn College in Amersfoort 
nu de nadelen van het modulair 
or wijs vast „Wat heb je aan 
det.^ertificaten van allerlei leuke 
vakjes?" Ze voelen zich in de boot 
genomen, want de voorlichting 
liet te wensen over en het be- 
drijfsleven zat niet op deelkwali- 
ficaries te wachten.

Minister Ritzen kreeg gisteren, 
voorafgaande aan de opening van 
een nteuw gebouw van de Amers- 
foortse mbo-school, ruimschoots 
tijd om warm te iopen. In een de
bar met mbo-leerlingen werd hem 
he: vuur na aan de schenen ge- 
iegd. Soms verrassend direct: 
,.Kunt u van 115 gulden per maand 
rondkomen, als u thuiswoont, 
maar zelf studie en kleren moet 
beralen?" Nee, moest Ritzen toe- 
geven. Die erkenning ieverde hem 
een applausje op,

Zorgen
Tijn“ns het debat in de schoolkan- 
tir tten de mbo'ers hun zorgen 
over de opieiding. ..Door modulair 
onderwijs is er geen tijd meet voor 
discussie in de klas." ,.lk weet niet 
war mijn diploma straks nog 
waard is, terwijl vroeger iedereen 
wist, wat je eraan had." ,,De aan- 
sluiting naar het heao is slecht en 
het bedrijfsleven klaagt ook al." 
Minister Ritzen probeerde de zor
gen weg te nemen, De helft van de 
examenstof wordt extern - door 
deskundigen buiten de school - af- 
genomen, zodat niet elke school 
haar eigen diploma ontwikkelL 
Klachten van werkgevers kwamen 
hem nauwelijks ter ore. En de aan- 
siuiting op heao is voor meao'ers 
in ieder geval beter dan voor ha- 
visten. Ritzen raadde aan kritiek 
door te spelen: ,,!k weet niet, of dit 
een landelijk probleem is. De 
meao loopt voorop: dus het is 
goed ervaringen door te geven.” 
Maar zo gemakkelijk kwam de mi
nister er niet van af. Want veei 
mbo-leerlingen voelen zich een 
nummer worden in een almaar 
uitdijende leerfabriek. ‘Amersteyn' 
maakt sinds augustus - samen met 
CRU, Abstede College en Scutos in 

JA^cht - deel uit van de ASA On- 
^^^iisgroep, een van de drie pro

testants-christelijke ROC's (regio- 
naal opleidingencentrum) in ons 
land. „De docenten hebben geen 
tijd meet voor persoonlijke aan- 
dachL"
Een docent privaatrecht bevestig- 
de dab „lk sprint van module naar 
module. De opieiding biedt, verge- 
leken met vroeger, minder struc- 
tuur, minder tijd om les te geven 
en een hogere werkdruk. Ik kan 
nooit meet een mooi praktijkvoor- 
beeld verteilen, ik rsusch de stof 
erdoor. En dan ook nog tijd om te 
praten met leerlingen die thuis of 
op school in doffe ellende zitten?" 
De mbo'ers hidden de minister 
voor, dat er naast de studie weinig 
ruimte meer is voor pleziertjes. 
..Twintig uur op school, twintig 
uur zelfstudie, minus de zondag, 
omdat je van je ouders niet op 
zondag mag leren", rekende een 
leerling de minister voor. Bijna alie 
vijftig leerlingen gaven aan een 
bijbaantje te hebben, omdat ze an- 
ders niet kunnen rondkomen. 
..Studeren we om te werken of 
werken we om te studeren?", was 
de retorische vraag van een meisje 
aan Ritzen. Het eerste natuurlijk, 
gaf de minister aan. Hij nuanceer- 
de het beeld van de uitgebuite stu
dent; „ln ons land hebben de jon- 
geren relatief het hoogste beste- 
dingspatroon. Het aantal jongeren 
dat mdet werken, is dus beperkt. 
En je hoeft niet op te zien tegen le- 
nen, want die lening betaal je pas 
terug, wanneer je dat kunt"

Toekomst
Van groter belang is de kwaliteit 
van het middelbaar beroepsonder- 
wijs, meende Ritzen.-Daarover ism 
hij niet gerust Het aantal leerlin-^ 
gen dat zich aanmeldt voor een- 
verpleegopleiding, is in enkele ja-’ 
ren gehalveerd. De gevolgen zijn al 
voelbaar; gebrek aan hoger-opge- 
leide werknemers en onrust over 
werkgelegenheid bij de opleidin- 
gen. De instellingen werven 
mondjesmaat nieuw personeel, in 
afwachtiflg van de veranderingen 
in het verpleeg- en verzorgings- 
onderwijs.
Een lichtpunt voor de minister 
was de gemotiveerdheid die de 
Amersteyn-leerlingen in het debat 
aan de dag leggen. ,,Met zulke be- 
trokken studenten moet het leuk 
werken zijn." Ze mogen over een 
half jaar in 'Zoetermeer' doorge- 
voerde verbeteringen komen eva- 
lueren. Dan moet het onderwijs 
beter zijn, met misschien meer le- 
raren en extra geld in de knip.



STAPPENSCHEMA PROJECT JONGEREN IN ACHTERSTAND

Om maar meteen met de deur in huis te vallen.- dit project is 
niet iets wat je zomaar in een middag doet, maar zal zeker van 
de afdeling heel wat tijd en energie vergen. Echter, als je 
van politiek houdt, is dit project een geweldige uitdaging, 
omdat je heel dicht bij huis op concrete wij ze bezig bent om 
invloed uit te oefenen. Je zult met heel wat mensen en organ!- 
saties in contact komen en dat interessant. Bovendien kan het 
de levendigheid in de afdeling alleen maar ten goede komen. 
Ook kun je je als afdeling veel beter aan de buitenwereld 
laten zien, omdat je precies aan kunt tonen met welke actuele 
thema's en politieke standpunten je concreet bezig bent. In 
eerste instantie werk je toe naar een discussiebijeenkomst 
tussen jongeren, organisaties en politici. Toch moet daarvoor 
nog heel wat aan vooraf gaan. Ik wil nu in het kort puntsge- 
wijs de stappen aangeven die nodig zijn om van het project een 
succes te maken. Overigens lopen de punten soms wat door 
elkaar heen en moeten ze dus niet te los gezien worden van 
elkaar. Alvast een tip vooraf: neem een ruime tijdsplanning!

1) Dit is misschien wel de meest logische. Duidelijk moet zijn 
wie van de afdeling daadwerkeli jk aan de slag gaat met het 
project en wie ervoor verantwoordelijk zijn. Het beste kun je 
een aparte werkgroep vormen. Maak onderling goede afspraken, 
en ook hier geldt: vele handen maken licht werk.
2) Je moet weten welke instanties er zijn die met jongeren te 
maken hebben. Als eerste neem je dan natuurlijk de gemeente- 
gids, die je kosteloos bij de gemeente aan kunt vragen. Wel- 
licht zul je ook nieuwe organisaties op het spoor komen door 
b.v. eens jongerennota's te lezen. Twee soorten jongerenorga- 
nisaties zullen tenslotte benaderd moeten worden. Ten eerste 
de organisaties die jongeren in eerste instantie beschouwen 
als een 'probleemgroep' b.v. de sociale dienst og het Riagg. 
Maar net zo belangrijk zijn de instanties waar jongeren gewoon 
naar toegaan zoals jongerenverenigingen, clubhuizen, scholen 
e . t. c .
3) Er moet contact gezocht worden met de diverse instanties. 
Misschien zal dit in eerste instantie wat stroef verlopen. 
Mensen moeten jou immers leren kennen en in gaan zien dat je 
een goed project hebt. Toch zul je zien dat het contact met de 
loop van tijd wellicht beter gaat, zeker als je mensen al een 
paar keer persoonlijk gezien hebt.
Vergeet niet dat mensen van bepaalde organisaties je weer door 
kunnen verwijzen naar andere organisaties, die misschien veel 
interessanter of nuttiger zijn.
4) Als je een aantal contacten gelegd hebt met diverse organi
saties ga je een keuze maken. Je zoekt die organisaties uit 
met wie je verder wilt gaan en daarmee bepaal je al voor een 
groot gedeelte welke problematieken je wilt gaan bespreken.



Tegeli j kerti j d ga je politici benaderen. Ook dat moet wel 
lukken, want er is altijd wel een PvdA-wethouder die je te 
woord wilt staan.
5) Je gaat met de vertegenwoordigers van enkele organisaties
om een tafel zitten en je bepaalt nauwkeurig wat nu de proble- 
men zijn voor jongeren in achterstand. Vertrouw er niet op dat 
de organisaties die je hebt uitgenodigd alles van elkaar
zullen weten! Betrek ook de politici erbij en zorg ervoor dat 
er dankzij de inbreng van de JS een goede coramunicatie tot 
stand komt.
6) Vervolgens nodig je een aantal jongeren uit die daadwerke-
lijk in een achterstandspositie verkeren. Leg uit met wie je 
allemaal gesproken hebt en geef ze voldoende informatie zodat 
ze tijdens de discussie met constructieve bijdragen kunnen
komen.
7) Je gaat de definitieve bijeenkomst voorbereiden. Dit moet 
bij voorkeur zijn op een plek waar jongeren al regelmatig 
komen. Dit betekent dat er een locatie geregeld moet worden en 
dat je mensen moet uitnodigen. Hierbij is publiciteit erg 
belangrijk. Vooral regionale media moeten van het gebeuren op 
de hoogte worden gesteld.
8) Net zo belangrijk is dat je met de problemen die je met
jongeren en organisaties in kaart hebt gebracht naar buiten
treedt (dus ook naar de pers toe). Want politici blijken dan 
niet alleen veel bereidwilliger te zijn om naar de bijeenkomst 
te komen, maar ook om dingen te beloven. En dat is nu juist 
waar het om draait; (politieke) invloed uitoefenen om de 
positie van jongeren in achterstand te verbeteren. Helemaal 
mooi zou het zijn als tijdens de bijeenkomst journalisten 
aanwezig zijn, die deze beloftes meteen als nieuws in de krant 
of lokale televisie brengen. Nodig de pers dan ook nadrukke- 
lijk uit voor de bijeenkomst.
9) De evaluatie. Hoe is het gegaan? Altijd doen, want je kunt 
er altijd van leren.
10) Het project is nog niet afgelopen, sterker nog: nu begint 
het pas interessant te worden. Want je gaat er op toezien of 
de beloftes die gemaakt zijn wel worden uitgevoerd. Je blijft 
dus contact houden met je groepen en organisaties. Schakel 
desnoods opnieuw de pers in, wanneer gemaakte beloftes niet 
worden uitgevoerd.
11) Inmiddels is de afdeling goed op gang gekomen. Je hebt met 
veel mensen gesproken, belangen behartigd en vooral veel 
geleerd. Je hebt nu echt lets met de afdeling tot stand ge
bracht. Ondertussen heb je heel duidelijk aan de buitenwereld 
laten zien wie je bent als JS en heb je vast met veel mensen 
die in de JS geinteresseerd zijn geraakt gesproken. De afde
ling kan dus groeien! Want juist tussen al deze stappen door 
heb je al heel wat mensen lid kunnen maken.



de kleine informatieve bijeenkomst, die gehouden werd op 25 
oktober 1995, in het PvdA-pand te Groningen.
Hiervoor was de heer R. Emmelkainp, medewerker van de stichting 
Weerwerk, uitgenodigd. Naast JS'ers waren er verteg^nwoordi- 
gers van FNV, FNV-jongeren en de JOVD; in totaal ongeveer 15 
mensen.
In de week van het tweede JWG-debat is er in het Nieuwsblad 
van het Noorden (27-11-95) een interview met Mirjam en Ruben 
verschenen, onder de kop: "Niet alle JWG'ers zijn ongemoti- 
veerd".
Voor de tweede bijeenkomst zijn een groot aantal organisaties 
uitgenodigd die alien met het JWG te maken hebben. Daarnaast 
zijn natuurlijk alle politieke partijen en politieke jongeren- 
organisaties in de stad uitgenodigd.
Er zijn persberichten geplaatst in alle lokale kranten, en er 
is, zij het wat laat, een poster gemaakt die op grote schaal 
door de stad verspreid zijn. Bovendien maakte het JWG-debat 
deel uit van een 'actie-week' van de Partij van de Arbeid.
Het forumdebat over het JWG werd op 29 november gehouden in 
jongerencentrum Simplon, waar ook een aantal JWG'ers werken.
In het forum zaten Klaas Swaak (wethouder), Klaas Steenhuis 
(directeur Weerwerk), Gabor Lodi (JWG'er), Harm Brouwer (RBA) 
en Mirjam Plantinga. Ruben Post was gespreksleider. De zaal 
was redelijk gevuld (ongeveer 40 mensen) waaronder opvallend 
veel 'onbekende' gezichten: coordinatoren van Weerwerk en niet 
bij de PvdA of JS actieve mensen. Een aantal van hen waren op 
navraag op de poster en de persberichten afgekomen.
Het debat verliep verder prima, ondanks de technische aard van 
het onderwerp. Het initiatief werd zeer gewaardeerd door zowel 
de wethouder als de mensen van stichting weerwerk en de 
JWG'er, en heeft voldoende stof opgeleverd om in de nabije 
toekomst met het JWG bezig te blijven. Belangrijkste aanhaak- 
punten voor de JS zijn het rapport over het functioneren van 
Weerwerk, dat binnenkort zal verschijnen. De JS is een exem- 
plaar toegezegd, met het verzoek om er een commentaar op te 
schrijven. Daarnaast zijn er op het forum ideeen geopperd voor 
een ' imago-campagne' voor het JWG, waar de JS ook op zal 
reageren.
De JS-Groningen had voor de afsluitende bijeenkomst van het 
landelijk, op 7 januari, een kleine workshop over het JWG 
voorbereid. Het idee was om op basis van drie korte (door ons 
voorbereidde) schetsen de zaal een rollenspel te laten spelen. 
Drie partijen, te weten de JWG'er, de JWG-organisatie en de 
werkgever, zouden de opdracht krijgen ora in onderhandelingen 
een werkbaar JWG in elkaar te sleutelen, waar zowel het eigen 
belang (door ons geformuleerd) als het wederzijds belang bij 
gediend moest zijn. Helaas was de opkomst uitermate laag, 
waardoor de JS-Groningen zich beperkt heeft tot het geven van 
een korte voorlichting van het JWG-project in Groningen.
De afdeling is van plan om het koraende jaar zich nader op het 
JWG te gaan richten. We wachten momenteel nog op het verschij
nen van het rapport over het functioneren van de Stichting 
Weerwerk. Er zijn plannen om i.s.m. het landelijk een enquete 
onder JWG'ers te houden.



Project "Jongeren in Achterstand’
JS afdeling Groningen

Verslag en Evaluatie

In juli 1995 is de afdeling door het landelijk bestuur bena- 
derd om mee te werken aan het project 'jongeren in Achter
stand' . De afdeling Groningen heeft X gekozen voor het
Jeugd Werk Garantieplan (JWG) als thema. Het project moest aan 
de volgende doelstellingen voldoen:
1. Het project moest zoveel mogelijk in samenwerking met 

andere organisaties verlopen (extern richten)
2. De doelgroep (hier: de JWG'er) moest bereikt worden
3. De discussie moest ook (politiek) resultaat opleveren
In Groningen is vormgegeven aan het project Jongeren in 
Achterstand door een tweetal bijeenkomsten te beleggen over 
het functioneren van het JWG in de gemeente Groningen. Oor- 
spronkelijk was het de bedoeling ora een grootschalig forumde- 
bat in oktober te laten volgen door een kleinere bijeenkomst 
in november. Op die laatste bijeenkomst zouden dan de resulta- 
ten van het forumdebat besproken kunnen worden. Vanuit organi- 
satorische redenen is later besloten om de volgorde om te 
draaien. In oktober is dus een kleine, informatieve avond 
belegd, gevolgd door een grootschalig forumdebat in november. 
Het gehele project zou worden gepresenteerd op een landelijke 
bijeenkomst van de JS, in januari '96.
De organisatie van het project lag in Groningen in de handen 
van Mirjam Plantinga, Ruben Post en Jelle Olthof (roordina- 
tie). Zij hebben zich in de ad-hoc werkgroep "JWG" bezig 
gehouden met de organisatie en de inhoudelijke voorbereiding. 
Incidenteel is er medewerking verleend door achtereenvolgens 
Femke Heine (zaal), Jaroen Schut (contact CNV, CNV-jongeren), 
Fokke Witteveen (voorlichting), Fransien van ter Seek (telefo- 
nades), Leon Boer (idem), Said el Kami (idem) en Jeroen 
Scharenborg (idem).
Voor de inhoudelijke voorbereiding is er informatie ingewonnen 
bij de stichting Weerwerk, het arbeidsbureau, de stichting 
werkgelegenheidsprojecten (SWP) en de stichting Opmaat (Win- 
schoten) en is er gebruik gemaakt vaan een drietal rapporten:
Duizend Banen voor de Stad. Plan van aanpak bestrijding 
langdurige werkloosheid (Gemeente Groningen, 1994)
De Arbeidsmarkt Belicht. Deel II Wegen naar werk (Gemeente 
Groningen, 1995)
Stroomlijning Gesubsidieerde Arbeid (zp, zj)
Op basis van deze rapporten en gesprekken met diverse deskun- 
digen en JWG'ers heeft Mirjara Plantinga een korte notitie 
opgesteld, waarin zij de grootste problemen van het JWG heeft 
belicht. Deze notitie is vervolgens gepubliceerd in het 
afdelingsblad van de JS-Groningen en het afdelingsblad van de 
PvdA-Groningen. Het stuk diende tevens als discussiestuk voor



bijlagen:
1. overzicht gepubliceerde artikelen over het JWG-Project

bijlage 1. Overzicht gepubliceerde artikelen
notitie: "De positie van jongeren op de arbeidsmarkt" - Mirjam 
Plantinga. Verstuurd naar alle deelnemers aan het debat.
"Jongeren in achterstand" - Jelle Olthof. Geplaatst in de Copy 
Rood.
"Niet alle JWG'ers zijn ongemotiveerd" -interview met Mirjam 
Plantinga en Ruben Post in het Nieuwsblad van het Noorden.
"Jongeren in het JWG: er kan nog veel verbeteren" - Mirjam
Plantinga. Geplaatst in de Copy Rood.
"Verslag JWG-discussie 25 oktober" - Ruben Post. Geplaatst in 
de Copy Rood.
"De maatregel JWG lijkt veel op: Jongeren Worden Gefopt" -
Ruben Post. Geplaatst in Het Maandbericht.
"Verslag JWG-discussie in Simplon" - Jelle Olthof. Geplaatst 
in de Simplonkrant.
"Jeugd Werk Garantieplan (JWG) staat borg voor forse discus- 
sie" - Jelle Olthof. Geplaatst in de Copy Rood.



’Niet alle JWG-ers zijn ongemotiveerd’
GRONINGEN - Op de jongeren 
die in hel Jeugd Werk Garan- 
tieplan (JWG) zitten, staat een 
stempel. Het zijn luie en onge- 
rnotiveerde mensen die vaak te 
laat komen en waarmee je dus 
niets kan beginnen. Die ge- 
dachte gaat, volgens de afde- 
ling Groningen van de Jonge 
Socialisten, rond bij de meeste 
werkgevers. Om dit denkbeeld ( 
wat positiever te maken zijn zij 

, daarom onder meer met het, ' 
project JWG gestart,, dat deel : 

'uitraaakt van het■ landelijke •;
• project: ’Jongeren; in*' achter-'1 
!stand’. -"Wij dachten ’ meteen.r; 
aan het . arbeidsmarktbeleid,;^ 
omdat dat zo’n probleem is in ' 
Groningen. Op het gebied van 

, jongeren kom je dan al snel bij 
het JWG”, zegt Ruben Post. Hij 
en Mirjam Plantinga zitten al- 
lebei in het bestuur van de Jon
ge Socialisten en hebben nogal 
wat kritiek op de uitvoering 
van de >rWG-wet die oedoeld is 
om jongeren met onvoidoende 
opleiding aan een baan te hel- 
pen via werkervaringsplaat- ■! 
sen. In Groningen wordt dit ge-' 
regeld door stichting Weer- 
werk. M. Plantinga’’Uitstfoom 
uit het JWG in hetzelfde bedrijf 
is vaak niet mogelijk, omdat ze 
ervaring opdoen bij gesubsidi- 
eerde instellingen, die voorna- 
melijk vrijwilligers en JWG-ers 
in dienst hebben.” R. Post voegt 
daaraan toe dat de meeste van 
deze organisaties niet eens 
kunnen bestaan zonder het 
JWG. De jongeren zijn voor hen 

■ natnelijk heel goedkoop, omdat 
de gemeente hen het mini- 
mumjeugdloon uitbetaalt.

■ Bestuurslid Mirjam Plantinga heeft nogal wat kritiek op de uitvoering van de JWG-wet, die bedoeld is 
jongeren met onvoidoende opleiding aan een baan te helpen via werkervaringsplaatsen.
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Vanaf 1995 kunnen JWG-ers 
ook werkervaring opdoen bij 
bedrijven in de marktsector, 
maar de socialisten denken 
niet dat de situatie hierdoor 
veel verbelerd. ”Dit ligt heel 
moeilijk, omdat de jongeren 
geen reguliere banen mogen 
uitstoten. Wij zien ais enige 
mogelijkheid, de doorstroming 
naar een volwaardig bedrijf

waar normaal geen JWG-ers 
aan het werk zijn. Dat lukt nu 
bijna niet omdat deze jongeren 
over het nlgemeen worden be- 
keken als kneusjes, nidus M. 
Plantinga. ’Daarnaast. krijgen 
zij soms banen tuegewezen, 
waarvoor zij absoluul niet ge- 
schikt zijn en later dus niets 
met die ervaring doen. De 
stichting moot trouwens wel.

want als iemand in het JWG na 
drie maanden geen werkerva- 
ringsplaats heeft, dan moet 
Weerwerk zijn of haar uitke- 
ring betalen”, verklaarl de so- 
cialiste. Volgens de statistische 
gegevens van de stichting ver- 
laat 40 procent van de 600 jon
geren het <IWG en weer 35 pro
cent daarvan krijgt een betaal- 
de baan.

Door te praten met onder an- 
dere JWG-ers, het Arbeidsbu- 
reau en stichting Weerwerk 
zijn de Jonge Socialisten tot de
ze conclusies gekomen. Zij kwa- 
men daardoor nog andere kri- 
tiekpunten tegen, zoals dat 
sommige werkgevers de jonge
ren niet streng genoeg aanpak- 
ken en dat de JWG-ers te wei- 
nig begeleiding vanuit Weer
werk krijgen, vanwege het per- 

V soneelstekort. Daarnaast heeft 
28 procent van de jongeren in 
het JWG een Havo-,. VWO- of i 

- MBO-diploma, terwijl dit niet | 
voor hen bedoeld is. Bovendien 
zitten volgens R. Post en M. 
Plantinga de verschillende in- 
stanties op het gebied van ar- 1 
beid elkaar vaak in de vveg. I 
”Dit is volgens mij geen opzet, , 
want elke organisatie wil het .■ 
gewoon zo goed mogelijk doen. 
Dat betekent echter met dat 
het ook het beste is ,voor de 
mensen waarom het gaat.” Via j 
het project widen de jonge so- | 
cialisten proberen te bereiken j 
dat de instanties, zoals het ar- 
beidsbureau, stichting Weer
werk en stichting Werkgele- 
genheidsprojecten beter met el
kaar samenwerken. Om dit op 
gang te brengen, houden zij als 
onderdeel van het project op 29 
november een forumdiscussie- : 
avond over het JWG in Sim- ; 
plon. Wethouder K. Swaak is 
hier onder andere aanwezig. 
Daarnaast hopen ze dat hier
door het negatieve beeld van de 
JWG-ers wat de kop wordt in- 
gedrukt. R. Post: "Niet alle 
JWG-ers zijn namelijk ongeino- 
liveerd".
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