
SAMAH FACTSHEET #SCHOOL

Deze factsheet, met als thema school, is onderdeel van de serie SAMAH FACTSHEETS.
Een serie van factsheets, gebaseerd op de meest gestelde vragen van jonge alleenstaande 
vluchtelingen bij de SAMAH-Helpdesk. In deze factsheets gaan we in op deze meest gestelde 
vragen van jongeren en de reden waarom zij hun weg in het onderwijs moeilijk vinden. Daarnaast 
zijn tips van jongeren, in de vorm van standaarden, opgenomen, die hen helpen in de begeleiding 
op dit thema.

Naast deze serie voor professionals, is er een serie factsheets voor jongeren zelf, met links naar 
websites, organisaties waar jongeren over het algemeen terecht kunnen voor 
vragen over het betreffende thema en tips van jongeren zelf,
de ervaringsdeskundingen van de SAMAH Community
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OVER (VOORMALIG) AMV’s ALGEMEEN

Jonge alleenstaande asielzoekers (12-25 jaar). Sinds 2016 vroegen ruim ongeveer 8.000 AMV’s in Nederland asiel 
aan. In 2021 waren dit er 2.1501.  Bijna de helft van de AMV’s zijn afkomstig uit de landen: Syrië (50%) (Eritrea 
(11%) en Somalië (8%).

Het aantal AMV’s dat asiel aanvroeg in Nederland is enorm gestegen, in de eerste helft van 2022 (januari t/m juni 
2022) vroegen 1262 amv’s asiel aan, terwijl dat er in de jaren voor de coronapandemie rond de duizend waren in 
een heel jaar.

 De grootste groep alleenstaande minderjarigen die in Nederland asiel aanvroeg is mannelijk (87,2%). 17,2 % van 
de AMV’s was bij binnenkomst in Nederland onder de 14 jaar, 30,9% was tussen de 14 en 16 jaar en 51,6% was 
tussen de 16 en 18 jaar. 

Het aantal voormalig AMV’s wordt niet als zodanig geregistreerd. Recente cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen 
laten zien dat er momenteel ongeveer 55.000 voormalig AMV’s in Nederland wonen. Naar schatting gaat het om 
ongeveer 10.000 voormalig AMV’s tussen de 18 en 25 jaar.

1 Bron: CBS statline
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VOORMALIG AMV’s EN SCHOOL
Uit cijfers van de Nationale Onderwijsgids komt naar voren dat vijf jaar na aankomst in 2015, meer dan de helft (52 
procent) van de alleenstaande jongeren met een verblijfsvergunning een diploma had. Hiervan behaalde 74 procent 
een diploma op lager onderwijsniveau (basisonderwijs, vmbo, de eerste drie leerjaren van havo/vwo of mbo niveau 
1) en 26 procent op middelbaar onderwijsniveau (bovenbouw havo/vwo, mbo niveau 2 tot en met 4). Bij 
minderjarige asielzoekers mét begeleiding is deze verdeling ongeveer hetzelfde. 2 procent van de alleenstaande 
jongeren uit 2015 volgden op 1 oktober 2020 een hbo- of wo-opleiding.1

Het eerste-opvangonderwijs voor leerlingen van 12 jaar en ouder vindt in principe plaats in Internationale 
Schakelklassen (ISK). Naast alleenstaande minderjarige asielzoekers worden ook andere kinderen die de 
Nederlandse taal onvoldoende beheersen opgevangen in ISK’s, zoals kinderen van arbeidsmigranten en kinderen 
die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. In de meeste ISK’s verblijven de leerlingen de 
gehele dag in een aparte schoollocatie of in aparte afdelingen of klassen binnen een reguliere school voor 
voortgezet onderwijs (Emmelot et al., 2001; Oberon, 2008; Van Willigen, 2003). Ook zijn er enkele ISK’s gevestigd 
in asielzoekerscentra. 
In sommige regio’s bieden ROC’s speciale trajecten aan voor jongeren van 15 of 16 jaar en ouder. Binnen deze 
trajecten staat het leren van de Nederlandse taal centraal, met als doel jongeren voor te bereiden op het 
middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs of werk. De ISK’s richten zich op toeleiding naar het regulier 
voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.2

Er zijn weinig concrete cijfers voorhanden over de onderwijssituatie van (voormalig) AMV’s. Toch zijn er veel (zorgeli-
jke) signalen van jongeren zelf, maar ook vanuit bijvoorbeeld de Nationale Kinderombudsman, KIS en 
Verwey-Jonker. Hieruit blijkt dat jongeren vastlopen in het onderwijs, onder hun niveau blijven hangen of zelfs 
helemaal uitvallen, zonder startkwalificatie. 

Jongeren geven aan frustratie te voelen, omdat ze na 2 (of soms zelfs 2,5) jaar ISK onderwijs, alsnog moeten 
starten met een opleiding op mbo-niveau 1. 
Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de taaleisen bij toelating voor het mbo niet wettelijk geregeld zijn. 
Dit kan voor statushouders nadelig uitpakken. Het gebrek aan regelgeving op dit punt geeft mbo-instellingen de 
ruimte om extra taaleisen te stellen bij de instroom naar een mbo-opleiding. Dit geldt specifiek voor de niveaus 2 
tot met 4; de entreeopleiding hanteert geen instroomeisen. Dit betekent dat statushouders na het volgen van het 
taalschakeltraject alsnog geen garantie hebben om direct in te stromen op niveau 2 of hoger.3 

De VO-raad heeft in een peiling in 2016 geconstateerd dat ruim een derde van de asielkinderen na de ISK 
doorstromen naar een schoolsoort die niet bij zijn of haar talenten past. Het onderzoek laat zien dat middelbare en 
mbo-scholen geneigd zijn amv’s laag te plaatsen, omdat ze vaak een taalachterstand hebben. Bovendien ontbreekt 
er subsidie om asielkinderen die doorstromen extra taalles te bieden, waardoor zij een hoger niveau wel aan zouden 
kunnen. 
Amv’s die na hun 18e wel doorstromen naar bijvoorbeeld mbo entree niveau, vallen hier vaak uit. Recent onderzoek 
van het Verwey-Jonker instituut laat zien dat de overgang van de ISK naar het mbo voor statushouders groot is. Zij 
blijken in de praktijk onvoldoende voorbereid te zijn op een mbo-opleiding. Ze hebben vaak een taalachterstand, 
beschikken (nog) niet over de benodigde studievaardigheden en hebben slecht zicht op wat de opleiding in de 
praktijk zal inhouden. Daarnaast bieden mbo-opleidingen alleen generieke begeleiding. Waar de ISK jongeren 
ondersteunt en rekening houdt met hun situatie, zorgen en achtergrond, beschikken mbo-opleidingen over 
onvoldoende middelen om statushouders adequaat te ondersteunen. Er wordt hiermee een groot beroep gedaan op 
hun zelfstandigheid.4

1 Bron: Nationale Onderwijsgids
2 Safoura Ghaeminia; Volwassen worden tussen tegenstrijdige grenslijnen (2022)
3 KIS; statushouders in het MBO – Onderwijsroutes, struikelblokken en goede voorbeelden van ondersteuning (2021)
4 Kinderombudsman en Nationale Ombudsman; Alleen volwassen worden - Onderzoek naar knelpunten bij overgang 
 meerderjarigheid amv’s met verblijfsstatus (2022)
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Jongeren geven aan, dat het onderwijssysteem in Nederland voor hen ingewikkeld en vaak onbegrijpelijk is. Dit 
maakt het lastig de juiste weg uit te stippelen, voor jongeren die al wel een ambitie hebben voor de toekomst. Voor 
jongeren, die nog geen goed beeld hebben van hun toekomst, blijkt het onduidelijk wat de mogelijkheden zijn. Vaak 
krijgen ze beperkte informatie (over voorgeselecteerde) opleidingen, die lang niet altijd aansluiten bij wat ze leuk 
vinden. Jongeren geven achteraf aan, dat het hen geholpen zou hebben, als ze meer informatie over het systeem en 
over de mogelijkheden hadden gekregen. Zodat ze een weloverwogen keuze konden maken. 

Verder geven jongeren aan, dat ze zich vaak ontmoedigd voelen. Soms vanuit goede bedoelingen of zorgen, vaker 
nog hebben jongeren het gevoel dat ze als ‘dom’ of ‘minder’ worden gezien en geen kans krijgen. Deze belemmering 
is 1 van de oorzaken die jongeren aangeven, als reden waarom ze hun motivatie verliezen en ervoor kiezen om te 
stoppen met school. 

Als laatste geven jongeren aan, dat het met vlagen pittig is om onderwijs te volgen. Ze hebben soms veel zorgen over 
familie die nog in het buitenland (en niet altijd veilig) is of denken nog veel na over wat ze hebben meegemaakt. Ze 
geven aan daar graag meer tijd en begrip voor te hebben.

De laatste jaren tijdens de coronapandemie, maar ook al in de jaren daarvoor, geven jongeren aan dat ze veel uren 
zonder begeleiding achter een computer worden gezet om de taal te leren of opdrachten te maken. Dit voelt voor 
hen als nutteloze tijd. Ze geven aan daar weinig van te leren en liever met andere jongeren in de les te zitten. En dan 
niet met alleen maar jongeren die nieuw zijn in Nederland (zoals steeds meer de trend is, bijvoorbeeld in de vorm 
van ‘taalklassen’. Jongeren geven aan meer te leren van Nederlandse mede-studenten, zoals bijvoorbeeld hoe je 
vragen stelt, hoe je bepaalde opdrachten aanpakt en met name ook de Nederlandse taal. Die leer je het snelst als je 
mensen hebt om mee te praten, niet achter een computer met alleen meer leerlingen uit jouw land. 

Foute keuze van onderwijsrichting, demotivatie/frustratie of uitval op school, kunnen (deels) voorkomen worden, 
als jongeren beter geïnformeerd worden en ondersteund worden bij het leren in de praktijk. 

Opmerkelijk is, dat veel jongeren weinig ondersteuning ervaren als het gaat om schoolkeuze en met name 
schoolkeuze die past bij hun talent en intelligentieniveau (en niet alleen het taalniveau). 

SAMAH bundelde de vragen die jongeren het meest stelden bij de SAMAH Helpdesk. De vragen geven inzicht in 
welke informatie jongeren missen en de door jongeren gegeven tips (omgezet in standaarden) geven richting aan 
hoe jongeren zelf zeggen geholpen te kunnen worden. 
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WAT BETEKENT DIT THEMA VOOR JONGEREN: MEEST GESTELDE VRAGEN
1.1 Studiekeuze

• Uit welke opleidingen kan ik kiezen?
• Hoe weet ik of ik de opleiding leuk vindt?
• Welke niveaus zijn er?
• Hoe meld ik me aan bij een school?

1.2 Studeren 

• Ik vind het moeilijk om te leren, wat kan ik doen?
• Ik begrijp het soms niet tijdens de les, wie kan mij helpen?
• Ik wil naar een hogere opleiding, hoe pak ik dat aan?

1.3 Stage 

• Mag ik stagelopen met een verblijfsvergunning?
• Ik snap niet wat ik moet doen op stage, wie kan mij helpen?
• Krijg ik betaald voor stage?

1.4 DUO

• Kan ik studiefinanciering krijgen?
• Heb ik recht op aanvullende beurs, als mijn ouders niet in Nederland zijn?
• Kan ik gratis met het openbaar vervoer reizen?
• Kan ik geld krijgen voor mijn boeken?

WAT KUNNEN WE LEREN VAN DE MEEST GESTELDE VRAGEN
Jongeren missen informatie. Vooral informatie over hoe het schoolsysteem werkt, maar ook over rechten en plicht-
en. Ze hebben weinig informatie over de richtingen die ze kunnen kiezen, de niveaus die er zijn en welke route ze 
kunnen volgen om uiteindelijk het beroep te kunnen doen, wat ze zouden willen. Veel dingen (denk aan richting en 
niveau) worden voor hen besloten, of er wordt beperkte informatie gegeven over de mogelijkheden. Jongeren geven 
aan dat ze deze informatie nodig hebben om een goede keuze te kunnen maken. En dat het fijn is, als ze worden 
ondersteunt en geholpen om hun keuze uit te voeren, in plaats van (ook al is het vanuit goede bedoelingen) daarin 
geremd te worden. 

Jongeren hebben soms veel aan hun hoofd. Familie die nog in het buitenland is (en vaak niet veilig is), de taal leren, 
school, een bijbaan en soms hebben ze last van wat ze hebben meegemaakt. Demotivatie, door bijvoorbeeld continu 
te horen krijgen dat je het niet goed doet, of het niet kan, kan hen soms te veel worden. Jongeren geven aan, dat ze 
op dit soort momenten liever opgeven en gaan werken. Maar daar later spijt van te hebben. Betere informatie en 
daarnaast ondersteuning bij het aanleren van studievaardigheden, kan hen helpen gemotiveerd te blijven. Bege-
leiding en ondersteuning vanuit begrip voor de situatie waar ze in zitten en de stress die dit met zich meebrengt, kan 
hen helpen een manier te vinden om toch bij te blijven op school. Dit is voor hen ontzettend belangrijk.

“Ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Het is belangrijk dat ik een goede toekomst voor mezelf maak, zodat het 
niet voor niks is geweest.”
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HOE KAN JE JONGEREN GOED HELPEN? TIPS VAN JONGEREN/STANDAARDEN

Voor professionals/begeleiders:

#1 Geef jongeren al op de ISK informatie over het schoolsysteem in Nederland

Het is voor veel jongeren niet helder welke keuzes ze kunnen maken, welke onderwijsroutes er zijn en wat de 
kwalificatie-eisen daarvoor zijn. Jongeren geven aan dat ze achteraf andere keuzes hadden gemaakt, als ze meer 
informatie hadden gehad. Geef daarom jongeren al op het ISK informatie over het onderwijssysteem in Nederland 
en welke rechten en verwachtingen daarbij horen. 

“Na de ISK jij moet opleiding kiezen en jij kan niet makkelijk vragen welke 
opleiding staat in Nederlands, omdat jij kan niet makkelijk de taal. 

Of jij hebt echt hulp nodig, maar jij kan niet makkelijk vragen.”

“ISK is licht voor ons. Maar wij hebben niet genoeg schooladvies. 
Als wij hebben een goed advies, er staat een licht in de kamer. 

Maar als jij hebt geen licht, jij kan niks zien. Dus ISK als licht en 
wij kunnen gewoon werken aan succes, dat is jouw toekomst.” 

#2 Heb begrip voor de situatie waarin jongeren zich bevinden en begeleid ze daarbij

Zeker als jongeren net in Nederland zijn, hebben ze tijd nodig om te ‘landen’. Ze hebben soms veel meegemaakt (in 
land van herkomst en tijdens de reis) en dit speelt soms nog in hun hoofd. Ook zijn van veel jongeren de ouders nog 
in het buitenland en daar lang niet altijd veilig. Dit brengt zorgen en stress met zich mee. 
Daarnaast moeten jongeren wennen aan het leven in Nederland, met voor hen nog onbekende regels en 
verplichtingen, ze zijn het systeem aan het leren kennen.
Dit alles speelt naast het volgen van onderwijs. Oftewel: jongeren hebben soms veel aan hun hoofd. Ondersteun
 jongeren vanuit begrip, bij het vormgeven van hun schoolcarrière. Vraag jongeren wat ze nodig hebben en 
ondersteun ze bij de moeilijke tijd die ze doormaken. 

“Het is ook lastig om weer gaan studeren, en weer naar school te gaan. 
8 uur gaan zitten en naar docent luisteren.  

Jij denkt aan zoveel dingen die je hebt meegemaakt.”

“Alles is totaal nieuw voor ons, nieuw systeem, alles veranderd, dat is druk ook.
 Nieuw en wij hebben nooit eerder meegemaakt. 
Het systeem, internet, alle soort van Nederland.”
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#3 Jongeren hebben al veel tijd verloren, laat ze niet onnodig lange trajecten volgen.

Jongeren geven zoals gezegd aan frustratie te voelen, omdat ze na 2 (of soms zelfs 2,5) jaar ISK onderwijs, alsnog 
moeten starten met een opleiding op mbo-niveau 1. Dit kost tijd, terwijl jongeren voor hun gevoel al veel jaren zijn 
verloren tijdens de vlucht en de reis naar Nederland (variërend van 6 maanden tot meer dan 2 jaar).

Informeer jongeren dus goed over de mogelijkheden. Als na 2 jaar ISK de overstap naar MBO2 niet mogelijk is, 
vanwege de eisen die de school stelt, kan het voor jongeren fijner zijn om al na 1 jaar ISK over te stappen. 
Of in overleg met de school een uitzondering te maken om toch op niveau 2 te kunnen starten.
Ook mogelijkheden als VAVO (met behoud van uitkering) kunnen ervoor zorgen dat jongeren die vanwege hun 
leeftijd, niet op de middelbare school kunnen starten, toch sneller op het niveau dat bij hen past kunnen instromen.

“Wij hebben geen schooladvies gehad in ISK. 
Iedereen gaat automatisch van ISK naar MBO entree. 

Dat kost tijd voor niks. Dat was lastig bij mij.”
 

#4 Jongeren hebben ondersteuning nodig bij het (weer) opdoen van studievaardigheden

Lang niet alle jongeren zijn in hun land van herkomst naar school geweest en niet overal is het schoolsysteem 
vergelijkbaar met dat in Nederland. Dat betekent ook dat jongeren niet altijd weten wat er van hen verwacht wordt 
of niet goed weten hoe ze moeten studeren. Help ze met het opdoen van studievaardigheden binnen het 
Nederlandse schoolsysteem. 

Ook geven jongeren aan dat ze moeten wennen aan hele dagen op school zitten en studeren. Ze hebben dit vaak 
lange tijd niet kunnen doen. Het kost tijd en vaardigheid om dit opnieuw op te bouwen. 

“Jij hebt al lang niet geweest en net nieuw, soort fitness. 
Dan heb je gestudeerd en je hebt spierpijn de volgende dag. 

Dat is ook lastig voor ons.”
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#5 Jongeren willen graag slagen en hebben ambities, help ze daarbij.

Jongeren vertellen vaak dat ze zich gedemotiveerd of dom voelen. Omdat ze vooral te horen krijgen dat ze het niet 
kunnen of dat ze het niet goed doen. Jongeren hebben behoefte aan stimulering, hoop en vertrouwen. Denk met ze 
mee wat er wel kan, in plaats van te vertellen dat ze het niet kunnen. Leg ze uit wat er van hen verwacht wordt, in 
plaats van vertellen dat ze het niet goed doen.

“Als mensen positief zijn, zij kunnen jou optillen. 
Als mensen negatief zijn, wil je stoppen, 
dan denk je zelf ook dat je het niet kan.”

# 6 Jongeren leren van jongeren

Veel jongeren vertellen dat ze het lastig vinden, dat er aparte klassen zijn voor Nederlandse leerlingen/studenten 
en “buitenlandse” leerlingen, de zogenaamde taalklassen.
Ze geven aan juist veel te leren van Nederlandse klasgenoten, bijvoorbeeld hoe je een vraag stelt, hoe je huiswerk 
maakt, hoe je je kan voorbereiden op toetsen en wat er van je wordt verwacht. Ze leren makkelijker en sneller de 
taal, als ze met Nederlandse jongeren in de klas zitten en soms dus ook na school tijd met hen kunnen doorbrengen.
Extra taalonderwijs is belangrijk, dat vinden jongeren zelf ook. Ze geven echter aan, dat alleen Nederlands leren 
achter de computer hen niet helpt. Ze moeten kunnen oefenen. Dus wat jongeren betreft liever een gemengde klas 
en alleen aparte klassen voor extra taalonderwijs. 

“Ja, ik had 1,5 jaar in niveau 1 gestudeerd. 
Dus ik voel op dit moment, dat was voor niks geweest. 

1 jaar was gewoon genoeg. 
Want die tijd hadden wij gewoon niks gedaan. 
Wij gingen gewoon achter de computer zitten 

en dan alleen onze tijd verliezen en weer terug naar huis.”
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#7 Jongeren geven vaak aan, dat ze (al dan niet vanuit goede bedoelingen) beperkt zijn in hun keuze voor de toe-
komst. Als jongeren dromen en ambities hebben, wordt ze vaak verteld dat ze dit niet kunnen. Jongeren geven aan 
liever zelf te horen wat ze moeten doen om dat te verwezenlijken. Ze kunnen dan zelf beslissen of dat haalbaar is of 
niet, maar als ze de weg niet weten, kunnen ze de gewenste route niet starten. 

“Mijn voogd zei toen dat advocaat worden me niet ging lukken. 
Dat het een moeilijke studie is en het hier al moeilijk genoeg voor mij is. 

En dat toerisme een perfecte opleiding voor me zou zijn” 

Andere jongeren geven aan in hun keuze voor onderwijs beperkt te zijn tot de keuze automonteur, administratie of 
soms zorg. Terwijl zij ambities hadden in een hele andere richting.

“Ik heb eerst techniek gedaan. 
Ik heb stage gedaan bij magazijn, loodgieter. 

Was niet echt als goed past bij mij. Het was gekke plek. 
Ik wil eigenlijk iets als Social Work of psycholoog. 

Dat was het van mij!
Maar ik wist niet alle soort van opleiding kan naar psycholoog worden.”

#8 Begeleiding vanuit gelijkwaardigheid en nabijheid

Begeleiding die bestaat uit af en toe een gesprek over de voortgang op school is niet voldoende voor jongeren om 
te leren. Ze hebben iemand nodig die dicht genoeg bij hen staat om de keuzes te bespreken en samen na te denken 
over wat het beste is. Iemand die ze helpt met het leren studeren en denkt vanuit oplossingen en de keuze bij 
jongeren zelf laat, ook al is dit in de ogen van de begeleider niet de juiste. Dat maakt jongeren sterker, geeft jon-
geren de ruimte om te leren en zorgt uiteindelijk voor een opleiding die bij de ambities en talenten van jongeren 
past. Dit zorgt voor motivatie en een duurzaam toekomstperspectief. 
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Hoe kan je jongeren goed helpen? Tips van jongeren/standaarden

Voor gemeenten/school: 

# Leren met behoud van uitkering
In sommige gemeenten, krijgen jongeren de kans op de VAVO te doen, met behoud van uitkering. Jongeren krijgen 
hiervoor geen studiefinanciering en hebben geen ouders om een beroep op te doen. Door jongeren deze 
mogelijkheid te bieden, kunnen ze sneller stappen maken, passende bij hun niveau, waardoor ze kunnen instromen 
in een opleiding die past bij hun ambities en talent. 

# Taal niet als enige meetinstrument voor niveau
Het kan voor jongeren enorm frustrerend zijn, als ze onder hun niveau moeten instromen, alleen vanwege hun 
taalniveau. Zoek naar alternatieven, zoals extra intensief taalonderwijs, zodat ze onderwijsroute zo snel mogelijk op 
het passende niveau kan worden gevolgd.

#Gemengde klassen
Jongeren leren de taal en onderwijsvaardigheden veel sneller, als ze met Nederlandse jongeren samen in een klas 
zitten. Maak dit mogelijk.

In de publicatie ‘Buiten de lijntjes’ die Number 5 Foundation uitbracht, met input van jongeren van SAMAH, zijn 
meer tips te lezen die het voor jongeren makkelijker maken om mee te komen in het onderwijs: https://www.num-
berfive.community/_files/ugd/51da02_8c01780d64e542ee9215464d295ca7ff.pdf  

Meer weten of ondersteuning nodig? Wil je informatie over hoe iets op te pakken vanuit een praktijksituatie? 
Of ondersteuning bij een actuele casus? Bel de SAMAH-Helpdesk!



OVER SAMAH
Stichting SAMAH is in 1999 opgericht met als doel participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige 
vluchtelingen te bevorderen en hun positie in Nederland te verbeteren. Als onafhankelijke, landelijke stichting 
heeft SAMAH tientallen projecten voor en met AMV’s opgezet, uitgevoerd door professionals en vrijwilligers. 
Al meer dan 5000 jongeren hebben in projecten en activiteiten van SAMAH geparticipeerd, waaronder in 
jongerenteams, maatjes- en gastouderprojecten, festivals, trainingen, coachingstrajecten, zelforganisaties en 
vrijwilligerswerk. De stichting beschikt derhalve over uitgebreide ervaring, kennis, en netwerken waar het deze
doelgroep betreft en wordt in Nederland als expert op het gebied van deze doelgroep beschouwd.
SAMAH werkt met een klein, gespecialiseerd team van professionals en meerdere vrijwilligers en stagiaires vanuit 
een kantoor in Hilversum. Daarnaast werkt een groeiende groep ervaringsdeskundigen actief mee aan de 
ontwikkeling en uitvoering van projecten en onderzoek.

De illustraties zijn gemaakt door Mas Hab.

Deze factsheet serie is tot stand gekomen met dank aan financiele ondersteuning van het Kansfonds, Stichting 
Kinderpostzegels en Pro Juventute en de input van de jongeren van de SAMAH Community.

      © SAMAH, 2022

      De hele serie SAMAH FACTSHEETS, is te vinden op: https://www.samah.nl/services/


