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Vraag: welk trainingsaanbod voor studenten (18+) is er en hoe kan het MBO Jeugdteam voorzien in 

de behoefte aan (extra) trainingsaanbod op MBO locaties? 

Vraagsteller: Florine Schieven. Teamleider MBO Jeugdteam Amsterdam 

Aanleiding:   MBO-studenten ervaren in verschillende mate belemmeringen in het welzijn en 

afronden van hun schoolopleiding. Het MBO-Jeugdteam kan ondersteuning en zorg bieden aan MBO 

studenten. Vaak wordt daarvoor individuele begeleiding ingezet maar ook trainingen behoren tot het 

aanbod.  De ervaring heeft geleerd dat deze doelgroep het beste te bereiken is met een 

laagdrempelig aanbod; in kleine groepjes en dichtbij huis/of in school. Een deel van de 

jeugdadviseurs van het MBO Jeugdteam kan aan studenten trainingen geven (bijvoorbeeld sociale 

vaardigheden en faalangstreductie) op locatie, maar dat geldt niet voor alle teamleden, ook een deel 

van de jeugdpsychologen (agressie, sociale vaardigheden) kan trainingen geven evenals de 

jeugdartsen (lifestyle, gezondheid).  

Uit een inventarisatie die vorig jaar is gedaan door het MBO Jeugdteam kwam naar voren dat er op 

scholen behoefte is aan trainingsmogelijkheden voor studenten met problemen met 

agressieregulatie, faalangst en sociale vaardigheden, maar mogelijk ook aan trainingen op andere 

terreinen.  Ook zien de leden van het MBO Jeugdteam behoefte bij studenten aan dergelijke 

trainingen. 

Ten behoeve van het organiseren van een sluitend ondersteuningsaanbod heeft Florine Schieven 

namens het MBO Jeugdteam aan KeTja gevraagd om met de volgende vragen aan de slag te gaan. 

1. Aan welke trainingen bestaat op dit moment de meeste behoefte bij leden van het 

jeugdteam en betrokkenen vanuit het onderwijs?  

2. Welk (wetenschappelijk bewezen) trainingsaanbod is er beschikbaar voor de 18+ doelgroep? 

3. Welk trainingsaanbod kan het MBO Jeugdteam op dit moment doen? 

4. Wat zijn voorbeelden van passende trainingen MBO Jeugdteam(leden) op korte termijn? 

 

Hieronder staat een samenvatting van de antwoorden op bovenstaande vragen. De informatie is 

verzameld op basis van deskresearch en interviews met betrokkenen uit en bij het MBO Jeugdteam 

(naast teamleden is ook gesproken met een leerlingbegeleider en zorgcoördinator van een MBO). In 

de volgende paragrafen staat allereerst een korte schets van de huidige stand van zaken m.b.t. 

trainingen en worden vervolgens de bovenstaande vragen kort beantwoord.  

Geïnteresseerden kunnen aanvullende informatie verkrijgen over dit onderwerp via contactpersoon 

voor KeTJA, Eva Klooster van Verwey-Jonker Instituut: Eklooster@verwey-jonker.nl). 
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1. Een verkenning van behoefte aan trainingsaanbod en deskundigheidsbevordering.   

De geïnterviewde leden van het MBO Jeugdteam herkennen dat de 18+ doelgroep ondersteuning 

nodig heeft op verschillende terreinen. Het flexibel kunnen aanbieden van trainingen op de 

schoollocaties voor studenten met problemen met agressieregulatie, sociale vaardigheden en 

faalangst wordt gezien als zeer zinvol. Verschillende geïnterviewde jeugdadviseurs pleiten voor een 

aanvullend preventief (trainings) aanbod voor studenten op o.a.: depressie en leefhygiëne. 

 Ook jeugdartsen uit het MBO Jeugdteam herkennen dat depressie een vraagstuk is waar aandacht 

voor nodig is. Zij stellen voor om de eerste tien weken van het schooljaar te gebruiken voor het 

preventieve activiteiten. Gedacht kan worden aan voorlichting en trainingen waarin onderwerpen als 

depressie, faalangst en leef hygiëne aan de orde komen. Een verkenning onder vertegenwoordigers 

van de verschillende MBO-locaties leert er bij de scholen behoefte bestaat aan trainingen ten 

behoeve van agressieregulatie en veiligheid (pesten).  

Het herkennen en duiden van gedragsproblematiek van studenten zou volgens de geïnterviewden 

niet alleen een deskundigheid van het MBO Jeugdteam en zorgcoördinatoren moeten zijn, maar ook 

docenten/mentoren over een zekere basiskennis beschikken en tools hebben om te kunnen reageren 

op jongeren met gedragsproblemen. 

Een geïnterviewde jeugdpsycholoog ligt toe: ‘Bij internaliserende problematiek worden wij wel 

ingeschakeld, maar bij externaliserende problemen denken docenten en mentoren vaak “ ik kan het 

wel, laat mij maar”.  Zij verwijzen dan niet door en gaan zelf aan de slag met de student. Iedere 

docent heeft daarbij een eigen aanpak. Het is daarom zinvol als docenten en mentoren een 

basiskennis hebben over signaleren van problemen en zo nodig doorverwijzen.’’ 

 

2. Wetenschappelijke kennis over trainingen en interventies gericht op verminderen 

gedragsproblemen bij 18+ 

Bij het verminderen van gedragsproblemen en stoornissen zijn twee behandelprincipes het meest 

effectief, namelijk gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie (CGT). Uit de analyses van Lipsey 

blijkt dat interventies gericht op het leren van sociale en probleemoplossende vaardigheden met een 

gedragstherapeutische of cognitief-gedragstherapeutische aanpak de grootste effecten laten zien, 

terwijl op afschrikking en disciplinering gerichte interventies (zoals ‘boot camps’ zonder nazorg of 

therapeutische component) en op inzicht gerichte psychotherapie geen of negatieve uitkomsten 

hebben (Brestan & Eyberg, 1998; Chorpita e.a., 2002; Lipsey, 1992, 1993, 1995, 2009; Lipsey & 

Wilson, 1998; Petrosino, Turpin-Petrosino & Buehler, 2003; Wilson, Mackenzie & Ngo Mitchell, 

2008). 

In een meta-analyse van Sukhodolsky e.a. (2004) zijn ook specifieke elementen van cognitieve 

gedragstherapie bekeken, te weten: het trainen van vaardigheden, leren herkennen van gevoelens, 

probleemoplossing en een combinatie van elementen. De vaardigheidstraining en combinatie- 

aanpak bleken het beste te werken bij het verminderen van agressief gedrag. Het trainen van 

probleemoplossende vaardigheden bleek juist goed te werken voor het verminderen van gevoelens 

van boosheid en woede. Interventies waarin gebruik werd gemaakt van voordoen, rollenspel, het 

geven van feedback en huiswerkopdrachten bleken de beste uitkomsten te hebben.  
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Kijken we naar de wetenschappelijke kennis met betrekking tot het trainen en ondersteunen van de 

doelgroep 18- 24 jarigen dan vallen twee zaken op. Allereerst zijn er relatief weinig preventieve 

interventies bekend die voor deze doelgroep zijn ontwikkeld en wetenschappelijk erkend zijn. Naar 

de interventies voor jeugdigen in een justitieel traject is meer onderzoek gedaan. De voormalige 

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (sinds oktober 2015 vervangen door 

Erkenningscommissie Justitiële Interventies) heeft verschillende cognitief gedragstherapeutische 

interventies voor jongeren erkend.  

Voorbeelden zijn de Agression Regulation Training (ART), Washington State Aggression Replacement 

Training (WSART), Sociale Vaardigheden op Maat en Equip. Bij deze interventies zijn training in 

sociale en probleemoplossende vaardigheden, het trainen van cognitieve vaardigheden (eerst 

nadenken, dan doen; nagaan wat de gevolgen van gedrag zijn; alternatieven afwegen e.d.), het 

veranderen van irrationele cognities (de schuld bij anderen leggen, het delict minimaliseren (‘de 

verzekering betaalt toch?’) en moreel redeneren geïntegreerd (Goldstein, Glick & Gibbs, 1998; Gibbs, 

1996).  

Wat betekent bovenstaande voor het trainingsaanbod voor het MBO Jeugdteam? Zoals genoemd in 

de inleiding is er bij het MBO Jeugdteam behoefte aan versterking van de trainingsmogelijkheden 

voor jongeren tussen 18- 24 jaar. De  interventies die ontwikkeld zijn voor de 18- doelgroep , zoals 

onder andere voor Equip, Rots en Water en de trainingen Zelfvertrouwen en Competentietrainingen 

van Karelsdrexhage, zijn niet (direct) toepasbaar. In de volgende paragraaf staat beschreven welke 

deskundigheid met betrekking tot trainingen het team heeft, de hoe deze deskundigheid binnen het 

team kan worden verbreed, De daarop volgende paragraaf beschrijft twee externe 

trainingsmogelijkheden voor het team. 

 

3. Huidige trainingsmogelijkheden van het MBO Jeugdteam 

MBO Jeugdteam kan de volgende trainingen geven: 

• De Faalangstreductie Training (FRT) kan door een groot aantal MBO Jeugdteamleden worden 

gegeven. Een FRT duurt gemiddeld 8 bijeenkomsten. Het team kan op dit moment redelijk 

flexibel voorzien in FRT, op verschillende locaties. Daarnaast werken verschillende scholen 

met externe aanbieders van FRT of Sterk in je Schoenen (voor -18).   

• Verschillende MBO Jeugdteamleden zijn gecertificeerd in het geven van trainingen Sociale 

Vaardigheden(SoVa).  Ook zijn er teamleden die de cursus SoVa hebben gevolgd, maar nog 

geen certificaat hebben (zij hoeven nog slechts een maal te trainen met een co-trainer om 

een certificaat te behalen, zo blijkt uit de inventarisatie voor KeTJA) 

• Er is een jeugdadviseur die trainingen Klassenmanagement geeft. 

• Er is een jeugdpsycholoog die is gecertificeerd in ART (Bascule Washington State Art). 

• Het ontbreekt het MBO Jeugdteam aan mogelijkheden om in te gaan op de vraag naar ART 

op verschillende MBO-locaties. Aandachtspunt is dit moment het trainingsaanbod op het 

terrein van agressieregulatie en veiligheid. Omdat er op dit terrein maar twee mbo-leden zijn 

gecertificeerd, die bovendien een zeer zwaar pakket hebben, is ook gekeken naar de externe 

trainingsmogelijkheden (zie paragraaf 4). 
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Hoe kunnen de trainingsmogelijkheden intern worden versterkt? 

• Drie leden van het MBO Jeugdteam kunnen – onder bepaalde voorwaarden –  een training 

geven aan collega-teamleden op ART, SoVa, FRT. Om te voldoen aan de registratie eisen van 

de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ-eisen) zou de training wellicht kunnen plaatsvinden 

onder ‘de vlag’ van Spirit (O&T). Of dit mogelijk is zal nog moeten worden besproken met 

Spirit. 

• De teamleden die al cursussen hebben gevolgd (maar nog geen certificaat hebben) kunnen 

het certificaat behalen door het geven van een training samen met een van de 

gecertificeerde co-trainer uit het team. 

 

4. Twee voorbeelden van externe trainingen najaar 2016 

In het volgende schema staan twee voorbeelden van trainingen die aansluiten bij de vraag van 

het MBO Jeugdteam. Dit schema is vanzelfsprekend niet volledig en vermeld ook geen kosten.  

 

Doelgroep  Aanbod  

Professionals die in 

aanraking met jongeren 

tussen 10 en 25 met 

agressieproblematiek 

o.a. binnen (V)MBO  

 

 

 

(React biedt ook ART 

trainingen voor jongeren 

tussen 12 – 30 jaar. 

Training bestaat uit 30 

bijeenkomsten) 

Train de trainer Agressie Regulatie Training (React Advies en Training) 

Opleiding gebaseerd op het programma “Agression Replacement Therapy” van 

het Goldstein Instituut en is bedoeld voor medewerkers in het (speciaal) 

onderwijs, in de jeugdhulpverlening en binnen justitiële jeugdinrichtingen.  

De doelstelling is de deelnemer (trainer i.o.) inzicht te geven in het gedrag van 

de jongeren en deze te voorzien van vaardigheden om het negatieve gedrag te 

veranderen. Twaalf vormen van het probleemgedrag van jongeren worden in de 

opleiding behandeld. Praktische oefeningen en opdrachten met geringe theorie. 

Duur: Vijf trainingsdagen najaar 2016  

Erkenning: CRKBO, Calibris, V&V en op aanvraag Cedeo en leraarregister 

Met name geschikt voor jongeren met een praktische leerstrategie. • De 

opleiding is intensief voor de docenten. 
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Doelgroep 

Psychologen, 

orthopedagogen, 

(school)maatschappelijk 

werkers, 

jeugdzorgwerkers, POH-

GGZ, leerkrachten en 

leerlingbegeleiders 

 

 

 

 

 

Train de trainer – faalangst - Rinogroep   

Cursisten worden voorbereid op het geven van faalangsttraining aan groepen 

pubers en adolescenten. Uitgangspunt hierbij is de individuele beleving en 

problematiek die onder het verschijnsel faalangst ligt. …Binnen de training 

staat het ervarend leren centraal. Jongeren worden uitgedaagd nieuwe 

ervaringen op te doen, hun zelftheorieën te onderzoeken en te herschrijven, 

meer te vertrouwen op zichzelf en sterke kanten van zichzelf meer zichtbaar 

maken. 

(Rino heeft ook train-de-trainer ART op volwassen met agressieprobleem en 

ASS) 

Startdatum faalangst training: 4 november 2016 

Na afloop in staat om zelfstandig de training bij jongeren met 

faalangstgevoelens uit te voeren. 

Accreditatie en erkenning  

NIP - herregistratie 

Eerstelijnspsycholoog 

15 uur behandeling, 12 uur 

diagnostiek 

NIP - registratie Kinder- en 

Jeugdpsycholoog 

5 uur behandeling, 4 uur 

diagnostiek 

NIP - herregistratie Kinder- en 

Jeugdpsycholoog 

18 uur 

NVO - registratie Orthopedagoog-

Generalist 

5 uur behandeling, 4 uur 

diagnostiek 

NVO - herregistratie 

Orthopedagoog-Generalist 

18 uur 

Registerplein - registratie Sociaal 

Professionals 

7,5 registerpunten sociaal-agogen, 

7,5 registerpunten jeugdzorg-

werkers, 7,5 registerpunten 

maatschappelijk werkers, 1 

registerpunten scholing GHO 

SKJ - Stichting Kwaliteitsregister 

Jeugd 

45 punten jeugdzorgwerkers (via 

Registerplein) 

Certificaat bij 90% aanwezig en geslaagd 

Data en locatie 

3 vrijdagen van 9.30 - 16.30 uur bij de RINO Groep in Utrecht : 4 en 18 

november en 9 december 2016 

 


