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Aanbod Cl!ck Jongeren Schooljaar 2019/2020 
	

Elke school of opleiding heeft behoefte aan een aanpak om het verzuim onder de studenten terug te 
dringen of het leerklimaat te verbeteren. Het vinden van de juiste aanpak kan lastig zijn, omdat de 
jongeren vaak verschillende behoeftes hebben. Het is niet makkelijk om een aanpak te vinden die 
direct efficiënt of effectief is op het gebied van verzuim of veiligheid. In onze zes jaar lange ervaring 
in het werken met jongeren hebben we ontdekt wat effectieve methodieken zijn om een positief 
resultaat te behalen.  
 
We hebben ervaring in het werken met jongeren van 15 tot 26 jaar en van mbo-niveau 1 tot niveau 4 
op verschillende locaties van het ROC Mondriaan, het Albeda College en ROC Midden-Nederland. 
Naast het werk op de scholen heeft Click ook een fysieke plek in het centrum van Den Haag, namelijk 
de Click Corner. Hier worden jongeren (terug) naar school of werk begeleid en krijgen de jongeren 
hulp bij allerlei obstakels die de weg naar school belemmeren.  
 
In dit document zijn de methodieken en programma’s van Click Jongeren te vinden. Bij interesse 
volgt er een uitgebreid gesprek over de inhoud en het doel. Combinaties en aanpassingen van de 
methodieken zijn mogelijk en dus naar eigen wens te realiseren.	

Omdat we de kwaliteit willen waarborgen en omdat we altijd denken dat een aanpak nóg efficiënter 
kan bieden we onze programma’s aan voor maximaal 3 maanden, waarna een verlenging mogelijk is. 
Na 3 maanden volgt er een evaluatie om te meten wat de impact is geweest. Bij tevredenheid kan 
doorgegaan worden met dezelfde aanpak of kan de aanpak gedeeltelijk of helemaal worden 
aangepast. 

Het uurtarief ligt tussen de 22 euro en 40 euro per uur excl. BTW. De prijs wordt gebaseerd op de 
ervaring en kunde van de jongerenwerker en/of de intensiteit van de methodiek of het programma. 

	

	
Wat bieden we aan? Wat houdt het in? Met welk doel? 
Introductiedagen 
verzorgen instroom  
september en februari 

Beginnen met een opleiding 
kan spannend en nieuw zijn. 
Het programma dat Click 
Jongeren tijdens de introductie 
dagen inzet is op zo’n manier 
ingericht dat je snel veel 
mensen leert kennen. Dit doen 
we door minder van sport en 
spel activiteiten die de 
studenten helpen om elkaar op 
een laagdrempelige manier te 
leren kennen.  

• Ervoor zorgen dat de 
eerste lesdag voor de 
studenten aanvoelt alsof ze 
elkaar al jaren kennen.  

• Een warm welkom geven 
aan de studenten. 

• Zorgen voor een 
gemotiveerde start. 

• De studenten wegwijs 
maken binnen de school. 
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Een Click Corner op 
locatie 

Naast de Click Corner in het 
centrum van Den Haag kan 
Click ook een mini Click Corner 
openen op locatie. Dit houdt 
in: een centraal punt in de 
school waar jongeren met elke 
hulpvraag/probleem terecht 
kunnen. 

• Een schakel zijn tussen 
alles wat er al is op de 
opleiding en de student. 

• Laagdrempeligheid op de 
opleiding.  

• Binding creëren tussen de 
school en de student. 

• Obstakels voor de student 
wegnemen. 

Click’s Creativiteitsuurtje  Studenten hebben veel in hun 
mars, maar zijn zich hier niet 
altijd van bewust. Creatief 
bezig zijn en anders denken 
helpt hen hun kwaliteiten te 
ontdekken. 

Hoe? 

• Handvaardigheid en 
schilderen. 

• Het bespreken van de 
actualiteit die jongeren 
aangaan.  

• Debatteren over 
moeilijk bespreekbare 
onderwerpen. 

• Interactieve spellen; 
hersenkraakspellen, 
optische illusie spellen. 

• Speeddaten. Klopte 
jouw eerste indruk? 
Met als doel 
vooroordelen 
wegnemen. 

• Zelf een activiteit 
organiseren met de 
studenten n.a.v. de 
behoeftes. 

• Buitenschoolse 
activiteit. Denk aan het 
bezoeken van theater, 
muziekvoorstellingen 
en cabaret 

• Drama, imiteren en 
rollenspellen. 
Studenten krijgen meer 
zelfvertrouwen en 
leren voor een groter 
publiek te spreken.  

• Door het Creativiteitsuurtje 
in te zetten als 
opvanguurtje zorg je 
ervoor dat de studenten op 
school blijven en het 
aanbod gevarieerd blijft. 

• Als extra schooluur zou je 
het 
aanwezigheidspercentage 
kunnen opkrikken bij 
deelname. We kunnen de 
studenten een pallet aan 
tools meegeven, waarin we 
ons willen richten op 
sociale en communicatieve 
vaardigheden, de 
creativiteit en de talenten 
van de individuen.  

• De studenten meegeven 
hoe ze zich kunnen 
manoeuvreren in een 
veranderende en harder 
wordende maatschappij. 
Welke normen en waarden 
staan hierin centraal? 

• Onderwerpen als een 
gezonde levensstijl, 
homoseksualiteit, 
radicalisering, discriminatie 
etc. op een laagdrempelige 
manier bespreekbaar 
maken. 
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Onzichtbare jongeren 
terughalen 

Studenten die van de 
‘schoolradar’ zijn verdwenen 
weer zichtbaar maken. Denk 
hierbij ook aan de studenten 
die voor de oktober en februari 
telling meetellen. 
 
Hoe? 
 

• Een luisterend oor zijn 
voor studenten door 
een maatje/buddy te 
worden.  

• Telefonisch contact 
onderhouden met 
studenten. 

• Het afleggen van 
huisbezoeken. Tijdens 
dit traject gaat de 
coach dieper in op de 
leefgebieden van de 
student. De coach volgt 
hem of haar gedurende 
het hele traject en 
werkt samen toe naar 
instroom naar school.  

• Het starten van een 
individueel traject. We 
bieden maatwerk en 
de student wordt 
gedurende het traject 
niet losgelaten. 

• De coach zal per 
jongere een (digitaal) 
dossier bijhouden en 
(maandelijks) met de 
aangewezen persoon 
evalueren. 

• Uit onze ervaring is 
gebleken dat een 
vertrouwensband creëren 
met de doelgroep van 
essentieel belang is om ons 
doel te behalen.  

• Het doel is zien te 
achterhalen wat de 
daadwerkelijke reden van 
verzuim is en om 
vervolgens de student 
weer terug naar school te 
begeleiden.  

Positief leerklimaat 
creëren 

Door het creëren van een 
positief leerklimaat wordt 
school een leuke en veilige 
plek. Dit realiseert Click door 
groepsactiviteiten te 
organiseren binnen de 
opleiding of de school. 
 
Voor voorbeelden zie: Click 
Creativiteitsuurtje. 

Doel is om school aantrekkelijker 
en veiliger maken. Daarnaast kan 
een positief leerklimaat zeker 
bijdragen aan het realiseren van 
binding van de student met de 
school en zorgen voor een band 
tussen de studenten onderling.  
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Creatief Nederlands leren 
met Nieuwe 
Nederlanders 

In een veilige en informele 
omgeving waarin je plezier 
hebt, maar nog steeds de focus 
op de taal legt kan het leren 
van de Nederlandse taal 
gestimuleerd worden. Denk 
hierbij aan het uitvoeren van 
samenwerkingsopdrachten en 
spelen van educatieve 
spelletjes. 
 
Tegelijkertijd zijn de Click 
Jongerenwerkers er ook voor 
andere hulpvragen.  

• (Gedeelte van de) 
taalachterstand 
wegnemen.  

• Een plekje bieden in de 
samenleving. 

• Op een leuke manier met 
taal bezig zijn. 

Doorverwijzing naar de 
Click Corner 

Jongeren die (veel) verzuimen 
lopen vaak vast op een 
leefgebied. Graag biedt Click 
deze jongeren een steuntje in 
de rug door aan de slag te gaan 
met een hulpvraag en 
maatwerk aan te bieden. Ook 
jongeren die niet verzuimen, 
maar wel met een hulpvraag 
zitten kunnen bij de Click 
Corner terecht (preventief).  
 
*Kosten worden gerekend per 
doorverwezen jongere naar de 
Click Corner. 75 euro per 
jongere excl. BTW.  

• Studenten terug naar 
school te begeleiden door 
de obstakels op de weg, 
weg te nemen. 

• Een plekje te kunnen 
bieden buiten school waar 
een student in beginsel 
met iedere hulpvraag 
terecht kan.  

Sport en bewegingsuurtje De volgende lessen bieden we 
aan: Insanity, boksen en dans 
voor meiden. Dit zou i.p.v. de 
huidige gymuurtjes of als extra 
activiteit kunnen worden 
aangeboden. 
 
Dit kan zowel binnen al buiten 
school georganiseerd worden. 

Naast de bekende fysieke 
voordelen verbetert sport het 
geheugen en leerproces. 

Klassieke aanpak Click De klassieke aanpak van Click 
Jongeren houdt het volgende 
in: 
 
Het nabellen van studenten 
met verzuim, het eventueel 
afnemen van huisbezoeken en 
het organiseren van 
activiteiten op school. Click is 
laagdrempelig voor de student 

• Tijdig signaleren wat de 
reden van het verzuim is en 
dit communiceren met de 
slb’er. (Click Jongeren 
fungeert als verlengstuk 
van de slb’er niet als 
vervanger). 

• De activiteiten dienen om 
op een laagdrempelige 
manier een band met de 
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en de reden van verzuim is 
daarmee sneller te 
achterhalen, waardoor er 
sneller over kan worden 
gegaan tot actie. 
 
(Preventieve aanpak) 

studenten aan te gaan, 
zodat de studenten sneller 
bij de jongerenwerkers 
aankloppen wanneer er 
iets aan de hand is. 

Moderne aanpak Click Specifieke studenten een extra 
steun in de rug geven d.m.v. 
coaching en als 
vertrouwenspersoon fungeren. 
 
(Curatieve aanpak) 

Het doel is het verzuim te 
reduceren onder deze specifieke 
studenten. 

Gastcolleges met 
onderwerpen als: 

• (Sociaal) 
ondernemerschap 

• Inspiratie speech 
voor docenten/ 
leerlingen 

• Powervrouwen/ 
weerbaarheid  

Stichting Click Jongeren is 8 
jaar geleden ontstaan uit een 
schoolproject op het ROC 
Mondriaan. Het jongerenwerk 
op school verrichten was (en is) 
het idee. De overgebleven 
oprichters hebben in de 
tussentijd veel ervaring en 
kennis opgedaan op het gebied 
van ondernemerschap, 
communicatie en inspiratie. 
Deze kennis brengen ze graag 
over op studenten en 
professionals in het vak. 

Het inspireren en informeren van 
de docenten en studenten. 

Training: Praten met in 
plaats van tegen 
leerlingen 

Herken je dat? Dat je voor de 
klas staat en je het idee hebt 
dat niets van wat je zegt 
binnen komt? Dan is deze 
training zeker een uitkomst! 
 
De training zal verzorgd 
worden door de oprichters van 
Click. 

• Hoe zorg je ervoor dat je 
doordringt tot de student 
en hoe zorg je voor 
effectieve communicatie? 

• De communicatie tussen 
verzuim(medewerkers),  
docenten en studenten 
versterken. 

Schooluitjes voor 
leerlingen/studenten 

Leren is belangrijk en plezier 
hebben ook!  
 
Click organiseert voor grote 
groepen jongeren schooluitjes 
van A tot Z (inclusief 
programma en begeleiding). 
Denk hierbij aan pretpark-, 
musea- en theaterbezoekjes, 
maar ook aan (steden)trips. 

• Plezier hebben met mede 
studenten, docenten en 
begeleiders. 

• Uitgelezen kans om nieuwe 
dingen te leren en te 
ontdekken, vrij van 
patronen en gewoontes.  

• Jongeren ontwikkelen 
sociale en culturele 
vaardigheden en leren van 
mensen met verschillende 
achtergronden.  

 


