Geachte heer Koopmans, beste Ger,
Met deze mail wil ik je nogmaals danken voor jouw aanwezigheid en bijdrage tijdens de certificaat
uitreiking van het Leertraject JAS.
Ik hoop dat je een goede indruk hebt gekregen van de ontwikkeling die wij en onze leerlingen hebben
doorgemaakt.
Een van onze doelstellingen is om op basis van ervaringsleren de jeugd actief mee te nemen in het sociaal
maatschappelijk veld en een rol van betekenis te laten vervullen. Anders dan bij soortgelijke projecten,
onderscheiden wij ons door de inbedding binnen het onderwijs en een erkenning dmv certificering en
uiteindelijk een erkend mbo diploma te behalen. Wat voor ons het uitgangspunt is, leerlingen op basis van
hun natuurlijke talenten te coachen in hun ontwikkeling (wie ben ik, wat ben ik, wat wil ik, is dit realistisch
en wat is dan mijn ontwikkelpad). De pareltjes zoals Jefta, Soumia, Alperen en bijvoorbeeld Enes zijn onze
rolmodellen en betrekken wij altijd bij de nieuwe generatie JAS-sers, dit worden onze toekomstige
ambassadeurs die de generaties na hun weer enthousiasmeren en onder de arm nemen. Hiervoor hebben
wij bijnnen het Leertraject de lesmodule Buddy en vertrouwenspersoon ontwikkeld.
Een andere doelstelling is bruggen bouwen en verbinden van mensen, (sub-) culturen en overige partijen
in een werkgebied zoals bijvoorbeeld de wijk Vastenavondkamp. Dit doen wij door JAS- leerlingen olv
Junior Sfeerkeepers en een Senior Sfeerkeeper vanuit school de problematiek in de wijk in schouw te
laten nemen en in oplossingen te laten meedenken en handelen/acteren. Wij brengen hiermee niet alleen
de verbinding tussen jeugd en de wijk, maar zorgen ook dat school directe betrokkenheid en een rol heeft
in de wijk. Dmv het Leertraject verbinden wij de diverse ‘eilandjes’ in de wijk (buurtbewoners,
buurtondernemers, basisschool en middelbare school, etc.).
De ontwikkeling van deze totale Leerroute Sfeerkeeper en de positionering in het maatschappelijk veld
heb ik gerealiseerd op eigen kracht, met de steun en inzet van ons team. Het krijgt nu langzaam maar
zeker navolging in ander steden. We zijn sinds 3 jaar actief aan het Stedelijk College in Eindhoven en nu
komt de belangstelling vanuit Venray en Weert.
Jan Dirk de Jong, de Lector van de HS Leiden, die zijn presentatie tijdens de certificaatuitreiking hield, is
erg enthousiast en erkend dat onze wijze zich positief onderscheid van soortgelijke initiatieven in het
land.
De instelling Social Enterprise gaf ooit aan mij terug of ik mij realiseerde dat onze Leerroute een duurzame
vorm van sociale cradle to cradle is (jullie maken (overlastgevende en kansarme) jongeren betekenisvol en
laten hun en de maatschappij zien wat zij kunnen als zij in hun kracht staan).
Dat zijn complimenten die mij tot nadenken zetten.
Als dit zo is, wat is er dan mogelijk op het moment dat wij dit kunnen uitdragen en implementeren in
andere steden.
Concrete vraag is nu, wat kan de provincie voor ons betekenen om dit verder te ontwikkelen en uit te
dragen, is daar vanuit de provincie behoefte aan en zijn er financiële middelen voor ter beschikking.
Graag zou ik daar met jou over willen verder sparren.
Daarnaast ben ik mij bewust van de positieve impact wat personen zoals jij vanuit jouw positie op
jongeren kunnen hebben. De rolmodellen waar zij zich in de regel mee identificeren zitten nu niet direct
in de politiek of het reguliere bedrijfsleven maar meer in de maatschappelijk gezien sociaal onwenselijke
kringen.
Ik werd mij hiervan bewust toen Soumia en Enes mij vragen over jou begonnen te stellen en aangaven dat
zij op internet informatie over jou hadden opgezocht. Op mijn vraag waarom er nu interesse is in jou, was
het simpele antwoord dat je nu in beeld bent en voorheen was je ver van mijn bed show. Ali B en rapper
Boef bijvoorbeeld, sluiten direct aan bij hun leef- en belevingswereld.
Dit zet mij weer aan het denken om binnen onze Leerroute in de module burger- en straatcultuur ook
rolmodellen uit politiek en ondernemingen te verbinden onder de noemer van bijvoorbeeld ‘het klasje
van....’ .
Ik hoop dat ik jou voldoende stof tot nadenken en enthousiasme heb mogen geven.
Ik zie jouw reactie graag tegemoet.
Misschien goed om eens een afspraak in te plannen.
Met vriendelijke groet,
Marc Berghs
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