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Datum:  15 november 2019 

Kenmerk: 192000106/VER 

Betreft: Gastles Generation Why  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In november en december bieden wij het programma Voorvechters school breed aan op Het 

Schoter. Uw zoon en/of dochter krijgt één of twee gastlessen van Generation Why. In deze 

brief vindt u meer informatie over deze les.  

 

Voorvechter: voor zelfredzaamheid en burgerschap  

De adolescentie is een spannende tijd. Je bent jong en wil vooral plezier hebben, 
bijvoorbeeld lekker sporten of chillen met je vrienden. Tegelijkertijd krijg je steeds meer 
verantwoordelijkheden, zoals huiswerk en pittige toetsen. Juist omdat er zoveel in hun leven 
verandert en ze veel dingen voor het eerst meemaken, kunnen adolescenten ook tegen 
problemen aanlopen. We gaan er vanuit dat zij zèlf hun problemen oplossen en verstandige 
keuzes maken, maar in veel opzichten moeten ze dat ook nog leren. Jongeren wachten vaak 
te lang met het vragen om hulp als ze een probleem hebben. Als ze bijvoorbeeld gepest 
worden of last hebben van depressieve gevoelens, dan lopen ze daar een hele tijd mee rond 
voordat zij (of iemand uit hun omgeving) zich realiseren dat ze hulp nodig hebben. Het kan 
zijn dat zij zich schamen of dat ze simpelweg de ernst van het probleem niet inzien. Denk 
bijvoorbeeld aan een 16- jarige jongen die iedere dag wiet rookt maar denkt‘ Ik kan zo 
stoppen wanneer ik wil.’ Maar hulp vragen is geen teken van zwakte maar juist een teken 
van kracht. Weten wanneer en hoe je hulp inschakelt is een essentiële sociale vaardigheid. 
 
Het doel van het Voorvechter-lespakket is om de zelfredzaamheid van jongeren te 

versterken door hen te leren hoe en wanneer zij hulp kunnen inschakelen wanneer zij zien 

dat een leeftijdsgenoot (bijvoorbeeld een vriend of vriendin) een probleem heeft of wanneer 

zij zelf ergens mee zitten. Zo voorkomen we dat een probleem alleen maar groter wordt.  

Door in een vroeg stadium de juiste hulp te bieden, voorkomen we veel ellende en vergroten 

we hun welzijn. Door bepaalde veel voorkomende problemen van jongeren bespreekbaar te 

maken en in te gaan op de achtergrond en omvang ervan, kweken we ook begrip hiervoor. 

Bij vragen verwijzen we u naar de mentor van uw zoon of dochter en de website van 
generationwhy.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Astrid Verhage 
Veiligheidscoördinator  


