Rianne de Jong over de “minor jeugdzorg en onderwijs” aan de Hogeschool van
Amsterdam:
Ik zou zelf de minor wel adviseren aan andere studenten. Er werd goed rekening gehouden
met het feit dat ik lang moest reizen, waardoor ik extra ingeplande lessen op maandag via
skype mee mocht volgen. Verder bestonden de minor uit tien deeltoetsen (iedere
donderdag behandel je een thema welke direct de week er na getoetst wordt), een
casustoets, een zelfkritische reflectie opdracht, een presentatie en een onderzoeksproject.
Wat ik met name leuk vond aan de minor, was dat er veel gastsprekers werden uitgenodigd
die ervaring hadden met de “minor thema’s” in de praktijk. Zij namen dan ook veel casussen
mee vanuit het werkveld en dit zorgde er voor dat de stof goed en duidelijk werd
overgebracht. Ook was het leuk dat er veel pabo studenten waren die de minor volgden,
omdat zij ook vanuit ervaring voor de klas veel konden toevoegen aan de lesstof. Thema’s
die zijn behandeld zijn kindermishandeling, pesten, seksualiteit, automutilatie,
echtscheiding, licht verstandelijk beperkt en middelenmisbruik. Hierbij werd vooral het
stukje belicht wat je kunt doen om problemen te signaleren binnen een schoolsetting en wat
dan de vervolgstappen zijn. Dus onder andere wat je in gesprekken wel en niet kunt zeggen
etc. Hoewel er af en toe wat overlap was in de stof die ik eerder bij TP had gezien, is het wel
heel interessant voor een toegepast psycholoog om hier nog meer kennis over op te doen en
te leren over de toepassingen in de praktijk binnen een school!
Wel was het af en toe lastig dat je op de lesdag zelf, aangezien er één lange lesdag werd
gegeven, erg weinig tijd had om met je projectgroep dingen te bespreken over het
onderzoeksproject. Hierdoor waren er erg snel onduidelijkheden en liepen we wat
vertraging op. Dit lag hem er bij mijn groepje ook aan dat veel medestudenten naast de
minor een volledige baan hadden of er ver gereisd moest worden, waardoor op een andere
dag samenkomen eigenlijk onmogelijk was. Daarnaast is het ook wel een lange reis naar
Amsterdam, maar voor één dag in de week prima vol te houden! Als laatste bleek ik als één
van de weinigen nog geen stage te hebben gelopen, waardoor ik bij het begin van de
zelfkritische reflectie, waarin gereflecteerd moest worden op een casus vanuit je stage, een
probleem had. Gelukkig mocht ik dit oplossen door een casus van een kennis te gebruiken.
Dus wanneer je dit aangeeft wordt er wel goed met je meegedacht.
Al met al heb ik de minor als positief en leerzaam ervaren!

