
 

 

Middels deze nieuwsbrief houdt Youth Spot haar Raak partners op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen binnen het programma Raak Pro Talentontwikkeling bij 

Risicojongeren. In deze editie gaan de nieuwsberichten over de volgende onderwerpen: 
gezamenlijke afsluiting Raak Pro Talentontwikkeling, artikel ‘heeft talentontwikkeling 

betekenis voor eigen kracht?’, stopzetten deelproject 4, voortgang leerboek en de agenda.   

 
SAVE THE DATE 22 mei 2015: gezamenlijke afsluiting Raak Pro Talentontwikkeling 
30 april is de einddatum van het programma Raak Pro Talentontwikkeling. De meerjarige 
samenwerking willen we in stijl van het partnerschap afsluiten met een feestelijke en inhoudelijke 
bijeenkomst. Reserveer vrijdag 22 mei 2015 in de agenda. Op het programma’s staan inleidingen 
waarin promovendi de laatste inzichten van hun proefschriften presenteren, uitwisseling tussen 
Brabant en Amsterdam en volop gelegenheid voor ontmoeting. De bijeenkomst is voor iedereen die 
een actieve bijdrage heeft geleverd aan het project. 
 
Artikel ‘Heeft talentontwikkeling betekenis voor eigen kracht?’  
In december 2014 verscheen een artikel van lector Judith Metz in 
het ‘Jeugdbeleid’ over de betekenis van talentontwikkeling voor 
eigen kracht. Het artikel zet op een rij wat de waarde is van 
talentontwikkeling met jongeren voor het hedendaags lokaal 
sociaal beleid (inclusief jeugdbeleid). Inzet van het lokale sociale 
(jeugd)beleid is dat mensen meer zelf gaan doen en onderling 
gaan oplossen, zodat er minder gebruik gemaakt gaat worden van 
de relatief dure, professionele en gespecialiseerde zorg. Om 
jongeren werkelijk aan te kunnen spreken op hun eigen kracht is 
het noodzakelijk dat jongeren kunnen leren waaruit hun krachten 
en talenten bestaan en hoe deze te gebruiken. Het in het lokale 
sociale (jeugd)beleid uitgaan van de eigen kracht van jongeren en 
hun netwerken is daarmee in potentie een logische vervolgstap op 
de eerdere aandacht voor talentontwikkeling. Dit artikel is 
geschreven in het kader van Raak Pro talentontwikkeling bij 
Risicojongeren en is op te vragen bij Saïd Awad, s.awad@hva.nl 
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Stopzetten deelproject 4 
Wegens ziekte is promovendus Timon Raven uitgevallen. Omdat een succesvolle afsluiting binnen 
redelijke termijn niet meer haalbaar is, is besloten de promotie stop te zetten. De conceptmaterialen 
worden – met aanvullingen van de twee andere promovendi bewerkt - tot zinvolle bijdragen aan het 
handboek. Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met lector Judith Metz, 
j.w.metz@hva.nl  
 
Voortgang leerboek 
Een belangrijk eindproduct van het onderzoeksprogramma is een toegankelijk leerboek voor 
studenten en praktijkprofessionals. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het vertalen van de 
onderzoeksresultaten naar methodische handvatten voor het begeleiden van jongeren in het 
ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Begin februari hebben ruim 30 mensen feedback 
gegeven op de conceptteksten. Behalve jongerenwerkers, teammanagers, studenten en 
onderzoekers, zijn ook externe docenten van andere hogescholen hiervoor uitgenodigd. Na een 
laatste slag is de verwachting dat het boek in april 2015 wordt afgerond. Uitgeverij Coutinho  heeft 
vervolgens  tijd nodig om het boek gereed te maken en te publiceren. De verwachte publicatiedatum  
is in het najaar van 2015. Uiteraard zal Youth Spot haar Raak partners hiervan op de hoogte brengen.  
 
Agenda 
Youth Spot biedt haar RAAK partners graag een overzicht van interessante congressen!  
 
Nieuw West Got Talent 
Wanneer? Dinsdag 17 februari 18.00 uur 
Waar? Theater Meervaart in Amsterdam 
Wat? Talentevenement voor jongeren 
Meer info? Zie http://www.youngnieuwwest.nl  
 
Gezamenlijke afsluiting Raak Pro Talentontwikkeling 
Wanneer? Vrijdag 22 mei 2015 (tijdstip volgt) 
Waar? Amsterdam (exacte locatie volgt) 
Wat? Feestelijke afsluiting Raak Pro project 
Meer info? Uitnodiging met informatie volgt  
 

Youth Spot 
Onderzoek en praktijkcentrum voor jongerenwerk in Amsterdam 

Hogeschool van Amsterdam - Domein Maatschappij & Recht 
Wibautstraat 5a - 1091 GH Amsterdam  
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