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Vwokrijgt levenslesvandestraat
Ridgeen Jamiënwarenooit achterstandsjongere,maarzehebben leerlingenopdemiddelbare
schoolheuswel iets tevertellen.Dat jebeduchtmoetzijnopvooroordelen,bijvoorbeeld.

Van onze verslaggeefster
Marjon Bolwijn

rotterdamDaar staat hij, de dub-
belgangervanvoetballerEdgarDavids,
in hetmiddelpunt van een kring sta-
rende14-jarigemiddelbarescholieren.
Ze hebbenRidgenooit eerder gezien,
wat ishuneerste indrukvanhem?

‘Hij maaktmuziek’, klinkt het. ‘Hij
sport’, zegt een ander. ‘Hij is 32 jaar en
heeftkinderen.’

‘Hij gebruikt.’
‘Enwat gebruikt hij dan?, vraagt de

eveneensAntilliaanse Jamiën,diemet
zijnswingendegebarendeschuchtere
scholieren uit hun tent lokt. ‘Drugs’,
zegt een jongenplompverloren.
Dan vertelt Ridge de kringdewaar-

heid. ‘Ik ben 21 jaar, maak inderdaad
muziek, iksport, ikhebgeenkinderen
en ikgebruik totaalgeendrugs.’
Hetpunt is snelgescoord. ‘Deeerste

indrukkloptvaakniet’,doceert Jamiën
(20) de 2-havo-vwo-klas van de gemê-
leerde Melanchton scholengemeen-
schap in Rotterdam. ‘Eerstmoet je ie-
mand leren kennen, pas daarna ont-
dek je of je iets gemeenhebt enwat er
schuilgaatachterdieoppervlakkigein-
druk. Snappen julliehet eenbeetje?’

Op het schoolbord verschijnt in
twee simpele krijtlijnenhet symbool
vanhet verhaal: een ijsberg, waarvan
het overgrote deel onder de opper-
vlakte schuilgaat.

Deschijnwerkelijkheidvandeeerste
indruk,endeinvloeddie jedaaropzelf
hebtmet jeuiterlijkenhouding,daar-
vanwillen Ridge en Jamiën jongeren
bewust maken in een twee uur du-
rendeworkshopsopmiddelbarescho-
len inRotterdam. Zij noemenzichzelf
‘straatwijs’ maar worden ‘achter-
standsjongeren’ genoemd omdat ze
hunmiddelbareschoolniethebbenaf-
gemaakt. Als voormalige ‘straatschof-
fies’ weten ze alles vanhet snelle oor-
deel en vooroordeel. Hoe jemet je ui-
terlijkengedragvreemdenkuntimpo-
neren, maar ook hoe anderen al snel
hunoordeelover jouklaarhebben.

Met een tiental andere ‘levenswij-
zen’ zijn ze opgeleid voor het project
TheSocialEffect, eenparticulier initia-
tief dat jongerenuit de tang van voor-
oordelenwil halen.Het door fondsen
en de gemeente Rotterdam gefinan-
cierde project loopt nu op een aantal
middelbare scholen in Rotterdamen
wordtbinnenkortuitgebreidnaarDen
Haag,Amsterdam,TilburgenZwolle.
Op scholen ligtdenadrukopcogni-

tieve vakken en is weinig aandacht
voor de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van jongeren, zegt socioloog Es-

ther Popelier, coördinator van The So-
cial Effect. ‘Met het risico dat ze op
jongeleeftijdstrategieënontwikkelen
omhunemoties te verbergen,watna-
delige gevolgen kan hebben voor la-
tereintiemerelaties.Socialemediaver-
sterken die kans, want daar voert de
buitenkantdeboventoon.’
Inworkshopsworden jongerenuit-

gedaagd hun kwetsbaarheid te laten
zien, en dat blijkt vrij makkelijk te
gaan, is de ervaring van Popelier. Ze
noemt de spontane huilbui van een
paar meisjes in een vmbo-klas op de
vraag: voel je je veilig inde klas? ‘In de
mentorles was dit naar boven geko-
men.’

Ook veel tweedeklassers op Me-
lanchton leggen al na een half uur
luchtige spelletjes hunmasker af. Net
zoals in het tv-programma Over de
streepmogen leerlingendie zich her-
kennenineenstellingeenstapnaarvo-
ren zetten. Dat doet een kwart van de
klasopdevraag: ‘Ikbengepest.’
Opanoniemebriefjesmogenzij op-

schrijvenwaarvanzebalenenwaarop
ze trots zijn. Na afloop wordt alles
hardop voorgelezen. Er zijn hartekre-
tenals ‘Ikbaaldatmijnouders zijnge-

scheiden’, ‘Ik heb mijn broertje heel
hard laten vallen’, ‘Ik baal dat ik zo
klein ben’, ‘dat ik niet in mijn eigen
landwoon’. Bij ‘De beste vriendin van
mijnmoeder is vermoord’, gaatereen
schokdoordeklas.
Na voorlezen van: ‘Ik ben trots op

mijn iPhone5, iPodenonsgrotehuis’,
zegt Jamiëntegenhetvelpapier: ‘Gefe-
liciteerdman, ik ben echt blij voor je.
Sommigemensenkrijgenhet,anderen
werken er hard voor.Maar doe je best
om zelf iets te bereiken. Hier op deze
schoolkrijg jedekans,pakdie. Enont-
houddit: rijkdomzit in jehart.’ ‘Straatwijze’ Jamiën tussen de Rotterdamse vwo’ers. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant
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De eerste indruk
klopt vaakniet.
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Jamiën jongerentrainer The Social
Effect

Een50-jarigemanuitWeertdie in
oktoberwerdaangehoudenvoor
hetbezit vanbijnaeenhalfmil-
joenkinderpornoplaatjes isdins-
dagvrijgelaten.HetOpenbaarMi-
nisterie (OM)haddebeschuldigin-
gentegendeverdachteniet con-
creetgenoeggemaakt, aldusde
rechter.HetOMkondigdeaandat
hetdeverdachteopnieuwzaldag-
vaarden.HetOMhanteertal een
tijdeenglobalemaniervanhet
omschrijvenvande feiten,de ‘col-
lectiescanmethode’. ANP

Weert

Kinderpornoverdachte
vrijdoor fout justitie

Devoormalige jeugdgevangenis
Doggershoek inDenHelderwordt
ingerichtalsasielzoekerscentrum
(azc). Vanaf septemberwordener
maximaal600bewonersgehuis-
vest.DitmaaktedegemeenteDen
Helderdinsdagavondbekend.
Hetnieuweazczalonderdakbie-
denaanvreemdelingendie inaf-
wachtingzijnvaneenverblijfsver-
gunning.HetCentraalOrgaanop-
vangAsielzoekersheeft volgensde
gemeentemeeropvanglocaties
nodig. ANP

Doggershoek

DenHelderkrijgt
asielzoekerscentrum

Willem-Alexandergeeftop25april
het startseinvoordesportdag tij-
densdeKoningsspelen inEns (Fle-
voland).Dekoning isaanwezigbij
debasisscholenHetLichtschip,De
HorizonenDeRegenboog,meldt
deRijksvoorlichtingsdienst.De
Koningsspelenwerdenvorig jaar
vanwegede inhuldigingvanWil-
lem-Alexandervoorheteerstgeor-
ganiseerd.Doel is eendagvolbe-
wegenvoorkinderen, voorafge-
gaandooreenontbijt. 5.427 scho-
lendoendit jaarmee. ANP
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