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Onderwijs maak je samen, met leerlingen, ouders en de school. Maar wat als leerlingen 

structureel dwarsliggen en helemaal geen zin hebben in school, laat staan in samenwerken? 

Het Farelcollege in Ridderkerk heeft goede ervaringen met het trainingsprogramma  

UrbanSkills4U dat speciaal is ontwikkeld om harde kernjongeren te motiveren. 

‘Vorig schooljaar stonden er tien jongens op de nominatie om van 

school te worden gestuurd’, vertelt Françoise Beljaars, teamleider 

vmbo-basis van het Farelcollege. ‘Natuurlijk ben je daar als school 

niet trots op, leerlingen wegsturen is wel het laatste wat je wilt.  

Maar we hadden talloze gesprekken met deze leerlingen gevoerd, 

steeds weer opnieuw afspraken met hen gemaakt, voor enkelen  

een overstap geregeld naar onze time-outvoorziening, het Máxima-

college. Het zette allemaal geen zoden aan de dijk. De leerlingen 

waren niet vooruit te branden en vaak onhandelbaar in de klas.  

We hebben deze jongens toen aangemeld voor de training  

Urban-Skills4U. Met de boodschap: grijp deze kans. Zo niet, dan  

lig je er straks uit. Het was take it or leave it. 

‘Voor de helderheid’, benadrukt Françoise, ‘we hebben het hier 

over leerlingen die structureel te laat kwamen, vaak wegbleven, 

die de sfeer in de groep door hun gedrag ontregelden, hun huiswerk 

nooit maakten en vooral op straat rondhingen.’

Acht van de tien genoemde leerlingen, onder wie Furkan (zie 

kader op p.9), hebben de training inmiddels met succes doorlopen.  

Ze zitten nu ‘gewoon’ weer op school. ‘Ze beseffen nu voor  

het eerst dat ze hier voor zichzelf zitten’, zegt Françoise.  

‘In de training hebben ze geleerd hoe ze stap voor stap kunnen 

toewerken naar een diploma en een baan. Het kwartje is gevallen. 

Ze weten nu toch de motivatie voor school te vinden en dat merk  

je meteen aan hun gedrag, in positieve zin.’  

Focus op talentontwikkeling 
Het Farelcollege zet al enige jaren UrbanSkills4U in voor ‘de harde 

kern’. ‘Als onderwijsteam heb je gewoon niet voldoende in huis om  

dit soort leerlingen zelf op de rit te houden, zo concludeerden we 

jaren geleden al. Hier moest een professionele gedragsdeskundige 

aan te pas komen’, licht Françoise toe. ‘Zo kwamen we in 2011 uit bij 

het programma UrbanSkills4U van de Rotterdamse gedragsspecialist 

Farouc C. Bonafacia (zie eerste kader op p. 9).  

« Leerlingen uit die negatieve  
spiraal trekken. »

Het programma heeft zich in vijf jaar tijd ontwikkeld tot een geslaagde 

methode’, zegt de teamleider. ‘De insteek van de training is positief  

en opbouwend. Farouc is zeker confronterend en houdt leerlingen  

een spiegel voor. Maar hij richt zich vooral ook op hun talenten en 

mogelijkheden. Zo weet hij ze uit die negatieve spiraal te trekken.’

Binnenkort gaan ook CSG Calvijn en het Scheepvaart- en Transport 

College negen groepen leerlingen een UrbanSkills4U training 

aanbieden. Stichting De Verre Bergen, een filantropische organisatie 

die zich inzet voor een sterker en beter Rotterdam, zal daarnaast 

een wetenschappelijk onderzoek financieren naar de resultaten die 

met de methodiek worden geboekt op de drie scholen. 

[De Nieuwe Lijn]

Farelcollege 
weet ‘harde- 
kernjongeren’ 
te motiveren

Links teamleider Françoise Beljaars, 
rechts leerling Furkan.
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Trainer en methodiekontwikkelaar van UrbanSkills4U 
 

Farouc C. Bonafacia:

‘ De rol van leerling  
goed leren spelen’

‘Elke leerling heeft talenten, ook die in de moeilijkst bereik- 

bare groepen. Dat is ons vertrekpunt. Tijdens de training 

laten we leerlingen ontdekken wat hun talenten zijn en hoe 

ze deze kunnen ontwikkelen. Daarvoor stellen we vragen 

als: wie ben je, wat kun je en wat wil jij in de toekomst 

bereiken? En wat heb je daarvoor nodig? Wij stimuleren  

de leerlingen daar goed over na te denken. De meesten 

zien na een aantal bijeenkomsten wel in dat een diploma 

hen verder helpt. Wij leren ze dan dat ze dat doel alleen 

kunnen bereiken als ze de rol van leerling goed weten te 

spelen en zich dus constructief opstellen. Met behulp van 

method acting laten we ze daarmee oefenen, en zo zien  

ze in dat ze daar zelf de vruchten van plukken.

Daarnaast stellen we een persoonlijk (studie)loopbaan- 

plan met leerlingen op. Via een stappenplan, met concrete 

opdrachten, leren ze die doelen te realiseren. 

Na negen bijeenkomsten van vier uur – waarbij de groep 

maximaal twaalf leerlingen telt – sluiten de jongeren de 

training af met een presentatie. Vervolgens spreken we nog 

drie maanden lang één keer in de week in kleinere groepen 

met elkaar af. Zo volgen we hoe het met ze gaat en we 

herhalen zo nodig nog onderdelen van de lessen. Op die 

manier zorgen we ervoor dat wat ze hebben geleerd ook 

beklijft.’ 

Voorafgaand aan de training bezoeken Bonafacia en 

collega-trainer Tibisay Mercera-Jacobino standaard  

de ouders van de deelnemers aan huis. ‘We willen weten 

waar kinderen vandaan komen en wat hun achtergrond 

is’, zegt Bonafacia. ‘Zo kunnen we hun gedrag vaak beter 

duiden. Deze jongeren hebben het niet altijd makkelijk 

thuis. Ouders zijn soms langdurig werkloos, zijn verslaafd, 

hebben geldproblemen of hebben verschillende problemen 

tegelijk. Dat betekent niet dat we de leerlingen als slacht- 

offers benaderen. Integendeel. We gaan juist uit van hun 

kracht en eigen verantwoordelijkheid.  

Ze hebben vaak veel meer in hun mars dan ze zelf denken. 

Daarnaast wijzen we ouders nadrukkelijk op hun rol als 

opvoeder. School is verantwoordelijk voor goed onderwijs, 

maar ouders blijven eindverantwoordelijk voor hun kind.’ 

Furkan (14): 

‘ Zonder de training  
had ik het niet gered’ 

‘Vorig jaar nog haatte ik school. Ik kwam vaak te laat, 

werd regelmatig de klas uitgestuurd, maakte geen 

huiswerk, haalde onvoldoendes. En ik was al teruggezet 

van de kader- naar de basisopleiding, terwijl ik best slim 

ben. Waarom? Het interesseerde me gewoon niks. Ik had 

veel betere dingen te doen, dacht ik. Slapen, op mijn 

PlayStation spelen en hangen met mijn vrienden op 

straat. Daar kwam natuurlijk niks goeds van. Dat is alles 

wat ik daar over zeggen wil.

Op school boden ze me nog één kans, dat was de training 

van Farouc. In het begin had ik mijn twijfels. Het zal alle-

maal wel, dacht ik. Maar ik ben ontzettend blij dat ik deze 

stap heb gezet. Zonder de training had ik het gewoon niet 

gered. Nu pas begrijp ik dat ik mijn toekomst voor een groot 

deel zelf in de hand heb. Ik zag dat gewoon niet. Of wilde 

het misschien niet zien. Nu weet ik waarvoor ik naar school 

ga en wat er van mij wordt verwacht als leerling. Natuurlijk 

denk ik ’s ochtends nog weleens ‘ik heb geen zin vandaag’. 

Maar als ik niet ga, heb ik daar alleen mezelf mee.  

En het helpt toch om er iets voor te doen. Ik heb dit nieuwe 

schooljaar nog niet één onvoldoende gehaald. En ben er  

in twee maanden nog maar één keer uitgestuurd.’ 

Veel gesprekken voeren met leerlingen. 

« We gaan uit van de kracht  
en eigen verantwoordelijk-
heid van leerlingen. »
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