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Van Hier naar Daar

Het project Van Hier naar Daar in Nijmegen, heeft 

een leer-werkwinkel, stageplaatsen en meerdere 

korte pragmatische opleidingen. Jongeren met 

leerproblemen, een problematische thuissituatie 

of vroegtijdig schoolverlaters kunnen er terecht 

voor leer-werk ervaring. Van Hier naar Daar werkt 

samen met Nijmeegse scholen en andere leer/

werkbedrijven. 

Binnen het project krijgen de jongeren veel vrij-

heid om te ontdekken wat ze leuk vinden en 

welke sector of opleiding bij ze past: bouw, ICT of 

retail, bijvoorbeeld. Ze ontwikkelen hun talenten 

en (sociale) vaardigheden al doende bij Van Hier 

naar Daar. De duur van een traject is afhankelijk 

van de stageduur of de vragen en hulp die de 

jongere nodig heeft. 
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“Je leert makkelijker samenwerken en om vriendelijk te 

zijn naar mensen. Ik durf ook wat meer. Ik heb websites 

gebouwd, laptops gebouwd en servers gebouwd. Het 

mooist vind ik dat je met dat werk ook problemen voor 

mensen kan oplossen.” 
 � Jongere die heeft deelgenomen aan het project
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Deelnemers aan het woord 

167 jongeren hebben tussen 2018 en 2021 deelgenomen aan Van Hier naar Daar.  
Waar helpt deelname aan het project volgens hen bij?

Top 3

Waarom doen ze mee?

1. Omdat ze willen werken.
2. Omdat ze willen leren van mensen met ervaring.
3. Omdat ze naar school willen gaan. 

Top 5

Waar helpt het project bij?

1. School 
2. Werk
3. Zelfvertrouwen
4. Op tijd komen 
5. Beter omgaan met negatieve gebeurtenissen
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Achtergrondkenmerken van de deelnemers

Profiel van de jongeren bij aanvang van het project.

Geslacht en leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van de jongeren in dit project 
is 17 jaar.

73% is man/jongen, 27% is meisje/vrouw. 

Culturele achtergrond

Het project trekt jongeren met diverse achtergronden 
aan. 

59% identificeert zich met een migratieachtergrond.

Woonsituatie deelnemers (N=81) %
Bij mijn ouders. 90%

Bij andere familieleden. 1%

Ik woon alleen. 3%

Met mijn partner. 0%

Met mijn partner en kind(eren). 1%

Met mijn kind(eren). 0%

Ik woon in een opvang. 3%

Ik deel een huis met vrienden/vriendinnen/medescholieren. 0%

Ik ben dakloos. 0%

Anders, namelijk. 3%
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Ja 

Nee

Schulden en financiën bij aanvang (N=81)

Werk je? Deelnemers aan het begin van het 
traject (N=81)

83%

10%

0% 1% 6% Ik heb geen schulden.

Over mijn schulden, maak ik me geen zorgen.

Over mijn schulden, maak ik mij veel zorgen. 

Over mijn schulden, maak ik me wel eens zorgen.

Ik weet niet of ik schulden heb. 

70%

30%
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Opleidingsniveau van deelnemers bij aanvang
praktijkschool / vso 26

vmbo 42

havo / vwo 1

mbo 1 / mbo 2 0

mbo 3 / mbo 4 13

hbo / universiteit 0

cursus / deelcertificaten 0

Ga je naar school? Deelnemers aan het begin  
van het traject (N=81)

88%

7%
0% 5%

Ja, ik ga altijd.

Ik moet wel, maar ga niet altijd.

Ik moet wel, maar ga eigenlijk nooit.

Nee, sta niet ingeschreven. 
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Er zijn genoeg mensen met wie ik kan afspreken: deelnemers aan het begin van het traject (N=81)

5% 3%

22%

41%

30%

Helemaal niet mee eens.

Niet mee eens.

Gemiddeld.

Mee eens.

Helemaal mee eens.

“Het is een hele fijne sfeer. Ik word wakker en het is 

niet zoals naar school gaan. Ik sta op en ga met een 

glimlach op mijn gezicht hierheen. Er wordt gelachen, 

gewerkt en gepraat.” 

 � Jongere die heeft deelgenomen aan het project



9

Voortgang op school (N=15) 

Veel van de deelnemers gaan naar school. Voor de 
jongeren die meerdere vragenlijsten hebben ingevuld 
(N=15) geldt: dat aan het begin alle jongeren naar 
school ging, aan het einde gingen 12 jongeren naar 
school. 

Het aantal jongeren dat niet naar school gaat is van 
0 naar 3 gegaan.  

Voortgang van de jongeren bij Van Hier naar Daar:  
het verschil tussen de start- en eindmeting (N=15)

Van Hier naar Daar helpt jongeren met naar school gaan, werk vinden, het opbouwen van een 
sociaal netwerk en gezondheid. 

Voortgang op werk (N=15)

Voor de jongeren die meerdere vragenlijsten hebben 
ingevuld (N=15) geldt: Aan het begin en het einde 
hadden 8 jongeren betaald werk. 

De jongeren met een baan zijn gemiddeld minder uur 
gaan werken.
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Voortgang op geluk en gezondheid Ik voel mij 
vaak  

gezond

Ik ben vaak  
ontspannen

Ik voel me 
vaak  

gelukkig
% jongeren dat een stap vooruit heeft gezet binnen Van Hier naar Daar. 20% 13% 13%

% jongeren dat een stap vooruit heeft gezet binnen het totale MKvJ-programma. 28% 32% 30%

% jongeren waarbij geen verandering is binnen Van Hier naar Daar. 40% 67% 67%

% jongeren waarbij geen verandering is binnen het totale MKvJ-programma. 48% 42% 47%

Voortgang op eigen regie en zelfvertrouwen Ik maak belangrijke 
keuzes zelf

Ik doe waar ik goed 
in ben

% jongeren dat een stap vooruit heeft gezet binnen Van Hier naar Daar. 47% 13%

% jongeren dat een stap vooruit heeft gezet binnen het totale MKvJ-programma. 30% 27%

% jongeren waarbij geen verandering is binnen Van Hier naar Daar. 27% 53%

% jongeren waarbij geen verandering is binnen het totale MKvJ-programma. 52% 49%

Voortgang op sociaal netwerk Er zijn genoeg mensen met wie ik  
kan afspreken

% jongeren dat een stap vooruit heeft gezet binnen Van Hier naar Daar. 33%

% jongeren dat een stap vooruit heeft gezet binnen het totale MKvJ-programma. 30%

% jongeren waarbij geen verandering is binnen Van Hier naar Daar. 60%

% jongeren waarbij geen verandering is binnen het totale MKvJ-programma. 43%
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Ervaren baat bij het project 

Meedoen aan Van Hier naar Daar helpt jongeren om 
verder te komen in het leven: school, werk, sociale 
relaties, fitter worden en zelfvertrouwen. 

Opleiding

Meedoen aan Van Hier naar Daar helpt mij om 
vaker naar school te gaan (N=15)
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Door Van Hier naar Daar werk ik meer uren per 
week (N=8)
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Werk

Door mee te doen aan Van Hier naar Daar heb 
ik werk gevonden dat ik leuk vind (N=8)
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Gezondheid en Sociaal netwerk 

Door Van Hier naar Daar voel ik me fitter 
(N=15)
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Door Van Hier naar Daar ken ik nu meer 
mensen (N=15)
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Zelfvertrouwen

Van Hier naar Daar zorgt ervoor dat ik doe 
waar ik goed in ben (N=15)
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Van Hier naar Daar help mij om verder te 
komen in het leven (N=15)
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