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COLOFON
Deze reader is een eindproduct van onderzoek naar samenwerking jongerenwerk en
voortgezet onderwijs. Het is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door lectoraat Youth
Spot – jongerenwerk, en is gefinancierd vanuit het Speerpunt Urban Education van de
Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat Youth Spot richt zich op de professionalisering
van het jongerenwerk. Zij werkt bottom-up (onder meer op basis van de ‘tacit knowledge’
van jongerenwerkers) met een open blik naar stedelijke, landelijke en internationale
ontwikkelingen in de werelden van jongeren, samenleving, wetenschap en beleid. Het
lectoraat Youth Spot wordt gevormd door Combiwel, Streetcornerwork, Dock, Jongerenwerk
Utrecht (JoU), Roc van Amsterdam, Youth for Christ, Xtra welzijn, Participe,
ContourDeTwern (Rnewt), De Schoor, Dynamo, Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland,
Bindkracht10, Swazoom en de Hogeschool van Amsterdam.
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INLEIDING
Het hebben van een gebroken schoolcarrière is een bekende risicofactor voor problemen in
de ontwikkeling van jongeren en vormt een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van
uitsluiting en ongelijkheid in de samenleving. Om deze negatieve gevolgen af te wenden is
een preventieve aanpak noodzakelijk. In steeds meer gemeenten werken het jongerenwerk
en voortgezet onderwijs samen met de ambitie om bij te dragen aan het versterken van
schoolcarrières van kwetsbare jongeren. De samenwerking neemt verschillende vormen aan
wat betreft intensiteit, activiteit en rolverdeling.
Deze reader is bedoeld voor studenten pedagogiek, sociaal werk en sociaal beleid om
kennis te maken met de samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs. Het biedt
kernliteratuur over de meerwaarde van de samenwerking jongerenwerk en onderwijs voor
(kwetsbare) jongeren, scholen, jeugdprofessionals én de samenleving, de werking en de
randvoorwaarden voor een goede samenwerking tussen jongerenwerk en school.
Originele bronnen zijn op te vragen bij Lectoraat Youth Spot – jongerenwerk.

.
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Het verslag van de bijeenkomst “Het jongerenwerk in en rondom de school” gaat in op wat
nodig is voor een goede samenwerking tussen jongerenwerk en school. Het is gebaseerd op
gesprekken tussen jongerenwerkers, scholen en gemeenten over de samenwerking tussen
jongerenwerk en onderwijs.
5. El Hadioui, I. (2017). Hoe de straat de school binnendringt: Denken vanuit de
pedagogische driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur.
Zevende druk. Amsterdam: Van Gennep.
Dit boek beschrijft de ‘mismatch’ tussen de domeinen thuis, school en de wijk en de
maatschappelijke gevolgen voor jongeren ‘van de straat’ vanuit sociologische en
sociaalpedagogisch perspectief.
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